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Občinski praznik 5. avgust 
praznujemo v počastitev 
spomina na ustanovitev 
Cankarjevega bataljona leta 
1941 na Vodiški planini. 
Praznično dogajanje bo tudi 
letos odprlo srečanje mest 
na Venerini poti, ki bo na 
Linhartovem trgu v Radov-
ljici v nedeljo, 30. julija, od 
10. do 19. ure. Predstavili se 
bodo mojstri domače in 
umetnostne obrti, program 
pa bodo sooblikovali tudi 
lokostrelci ter gledališke 
skupine z uličnimi predsta-
vami in pevci. Prireditev pri-
pravlja Turistično društvo 
Radovljica.
Osrednja slovesnost s pode-
litvijo priznanj ob občin-
skem prazniku bo v četrtek, 
3. avgusta, ob 19. uri v Baro-
čni dvorani Radovljiške gra-
ščine. Veliko plaketo Občine 
Radovljica bo župan Ciril 
Globočnik izročil zdravnici 
Nuši Potočnik za dolgoletno 
delo na zdravstvenem pod-

ročju, sodelovanje v Štabu 
CZ Občine Radovljica in 
aktivnosti v OZ RK Radovlji-
ca. Plaketi Občine Radovlji-
ca bosta prejela Krajevna 
skupnost Ljubno ter Željko 
Gvozdić, prejemniki pečatov 
so Mirko Komac, Maj Juva-
nec, Maja Kolar ter družina 
Kolarič. Brane Antolin in 
Matjaž Klemenc bosta preje-
la medalji občine. Ob 20. uri 
bo na Linhartovem trgu sle-
dil koncert Bid Banga, ki bo 
tokrat nastopil z Alenko 
Godec.
Združenje borcev za vred-
note NOB območja Radov-
ljica bo tradicionalno spo-
minsko srečanje pri Parti-
zanskem domu na Vodiški 
planini ob 76. obletnici 
ustanovitve Cankarjevega 
bataljona priredilo v soboto, 
5. avgusta, ob 11. uri. Ta dan 
ob 10. uri bo v Galeriji Šivče-
va hiša vsakoletna praznična 
arhitekturna delavnica 
Radovljica – staro mesto, ki 
jo bo vodila Barbara Viki 
Šubic. 

Prireditve ob 
prazniku občine
Dogajanje ob občinskem prazniku bo tudi letos 
odprlo srečanje mest na Venerini poti, ki bo na 
Linhartovem trgu prihodnjo nedeljo. Osrednja 
slovesnost s podelitvijo priznanj pa bo v četrtek, 
3. avgusta, ob 19. uri v Baročni dvorani 
Radovljiške graščine.

Veliko plaketo Občine Radovljica bo župan na slovesnosti 
ob občinskem prazniku izročil zdravnici Nuši Potočnik. 
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Intervju
Z županom Cirilom 
Globočnikom smo se 
pogovarjali o 
aktualnem dogajanju v 
občini.
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Kovaški 
šmaren
Drugo soboto v juliju 
je v Kropi ponovno 
odzvanjalo kladivo in 
se kadilo iz oglarske 
kope.
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OBČINSKE NOVICE

Odpadki 
Kljub urejenemu sistemu 
ločenega zbiranja odpadkov 
številni posamezniki še ved-
no smetijo in onesnažujejo.
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KRAJEVNE NOVICE

Krajevni praznik  
v Lescah
Nagrade za krajevno orga-
nizacijo Rdečega križa, 
kvintet Tivoli in Otmarja 
Peterlina.
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KULTURA

Gorenjsko podeželsko 
lončarstvo
V pritličju hiše Urbana Magu-
šarja na Linhartovem trgu so 
odprli razstavo gorenjskega 
podeželskega lončarstva.
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ZANIMIVOSTI

Klemen Dolenc
Prostovoljec leta 2016 osebe 
z motnjo v duševnem razvo-
ju navdušuje nad tekom, z 
njimi pa se udeležuje tudi 
običajnih tekaških prireditev. 
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Poletna turistična sezona je 
na vrhuncu. To kažejo tako 
podatki o zasedenosti nasta-
nitvenih kapacitet kot živa-
hen utrip tako v Radovljici 

kot v okoliških turističnih 
točkah. V občini tako v obdo-
bju od januarja do junija 
beležijo 21.670 gostov, ki so 
tu prenočili, od tega 2267 
domačih in 19.403 tujih. V 
enakem obdobju lani jih je 

bilo skupaj 16.140, od tega 
nekaj več kot dva tisoč doma-
čih in 14 tisoč tujih. Ustvarili 
so 36.416 nočitev; 4587 
domači in 31.829 tuji, v ena-
kem obdobju lani jih je bilo 
za več kot pet tisoč manj.

Kot pravi Nataša Mikelj, dire-
ktorica zavoda Turizem in 
kulturo Radovljica, samo 
mesto Radovljica promovirajo 
kot enega najlepše obnovlje-
nih mestnih jeder v Sloveniji. 

Navdušeni nad 
poletno ponudbo
Glede na podatke o številu gostov in nočitev v prvi polovici letošnjega leta lahko tudi letos 
pričakujemo rekordno turistično sezono. Predvsem domačine pa navdušujejo četrtkovi večeri na 
Linhartovem trgu. 

Na Linhartovem trgu je najbolj živahno ob četrtkih, ko so organizatorji tradicionalni glasbeni ponudbi dodali še stojnice s 
hrano, na katerih svoje kuharske mojstrovine ponujajo po trije gostinci, sicer vključeni v projekt Okusi Radolce. 
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Župan Ciril Globočnik in direktorica občinske uprave Alenka 
Langus sta se konec junija v Svilajncu, srbski občini, ki je 
pobratena z občino Radovljica, udeležila slovesnosti ob 
tamkajšnjem občinskem prazniku. Ob tej priložnosti je 
župan Predrag Milanovič Cirilu Globočniku izročil občinsko 
priznanje, s katerim se mu zahvaljujejo za trud in prizadeva-
nja pri utrjevanju prijateljskih vezi in sodelovanje med pob-
ratenima občinama.

V Svilajncu priznanje za župana Globočnika

Župan Svilajnca Predrag Milanović je radovljiškemu 
županu Cirilu Globočniku na slovesnosti ob občinskem 
prazniku izročil priznanje.

Andraž Sodja

Na Rudnem polju na Poklju-
ki se je na zaključni prireditvi 
32. pohoda v spomin na tri 
partizanske patrulje, ki so leta 
1944 na Triglavu razobesile 
slovensko zastavo, letos zbra-
lo več kot štiri tisoč obiskoval-
cev. Na Triglav se je tako v 
počastitev partizanskih pat-
rulj kot tudi skupine gorskih 
reševalcev, ki je na predvečer 
osamosvojitve leta 1991 na 
Triglavu izobesila slovensko 
zastavo, odpravilo okoli 400 
pohodnikov, od teh jih je 350 
tudi doseglo vrh, pohodniki 
pa so prišli iz vseh koncev 
Slovenije. Prireditev so prip-
ravili Združenje borcev za 
vrednote NOB Radovljica in 
odbori veteranskih organiza-
cij – Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo, Zveze policijskih 
veteranskih društev SEVER 
ter Zveze slovenskih častni-
kov, v kulturnem programu 
pa so sodelovali orkester Poli-
cije, partizanski pevski zbor, 
mladi recitatorji in primorski 
kantavtor Drago Mislej - Mef. 

Osrednji govornik, pisatelj 
Tone Partljič je opozoril na 
ponarejanje zgodovine s stra-
ni mladih nahujskancev: " ... 
ki bi radi zgodovinski vojaški 
poraz pred 72 leti spremenili 
v samosmilično moralno 
zmago, v nekakšnem bedas-
tem besu pa obenem zanika-
jo celo holokavst in rasistično 

morilsko ideologijo.« Kot je 
še dodal Partljič, se je zgodba 
Jugoslavije z leti zlomila 
sama v sebi, a večina naroda 
ni nikoli oblačila nemških 
uniform, ni kazala na člane 
OF fašistom v Ljubljani in 
niso streljali z nemškim oro-
žjem. "Imamo veliko 
pomembnejšo nalogo, kot da 

se odzivamo na mlade nahuj-
skance, katerim mimogrede 
postanemo podobni. Kako 
stvari končno pravično zapi-
sati v zgodovino, stvari izpred 
osemdesetih let so zgodovina, 
in naša naloga je, da jo etično 
shranimo za bodoče rodove, 
ne pa poslušati zahteve po 
delitvi duhov.«

Spominski pohod na Triglav
Na zaključni prireditvi pohoda na Triglav v spomin na tri partizanske patrulje, ki so leta 1944 tam 
izobesile slovensko zastavo, se je 8. julija zbralo več kot štiri tisoč obiskovalcev, ki jih je nagovoril 
pisatelj Tone Partljič.

Sredi julija je začel veljati spremenjeni odlok o prometni 
ureditvi v starem mestnem jedru Radovljice, s katerim obči-
na uvaja nov sistem pristopne kontrole za vhod in izhod v 
staro mestno jedro Radovljice, s čimer se opušča dosedanja 
uporaba daljinskih upravljavcev za aktiviranje potopnih ste-
bričkov. Aktiviranje posameznega potopnega stebrička se bo 
po novem izvajalo s klicem na določeno telefonsko številko, 
in sicer: 051 612 537 (stebriček na Cesti svobode), 051 612 
407 (Linhartov trg) in 051 612 436 (Trubarjeva cesta, mogoč 
je samo izhod). Kot pojasnjujejo na občinski upravi, se bodo 
uporabniki tako kot doslej ob vhodu ali izhodu iz starega 
mestnega jedra z vozilom postavili pred stebriček, nato bodo 
poklicali telefonsko številko določenega potopnega stebrička 
in po nekaj sekundah bodo lahko vstopili. Stebrički se bodo 
odzvali samo na telefonski klic iz telefona, ki bo vnesen v 
uporabniški sistem. Sistem dovolilnic za vstop v staro mest-
no jedro in uporaba parkirišč za uporabnike na za to določe-
nih lokacijah ostaja nespremenjen. Na občini uporabnikom 
svetujejo, naj zaradi lažjega in hitrega vstopanja oziroma 
izstopanja GSM-številke posameznih stebričkov vpišejo v 
svoj telefon in jih nato prenesejo v meni za hitro izbiranje. 
Upravljavec sistema je Komunala Radovljica, kjer bodo tudi 
posredovali v primerih, kot so izpad električnega napajanja, 
izpad GSM-omrežja enega od operaterjev, fizične poškodbe 
stebričkov in podobno. V prehodnem obdobju, to je do 15. 
septembra, je sicer omogočena sočasna raba starega in nove-
ga sistema aktiviranja stebričkov.

Sprememba vstopnega režima v mestno jedro

Najbrž ni naključje, da se je 
prav Radovljica pred nedav-
nim na portalu TripAdvisor 
uvrstila med deset najlepših 
srednjeveških vasi v Evropi. 
Da pa ne bi bila zanimiva 
zgolj zaradi stavb, muzejev 
in galerij, se na Turizmu 
Radovljica iz leta v leto bolj 
posvečajo tudi oživljanju 
utripa v mestu, posebej 
poleti.
Tako tudi letos na Linharto-
vem trgu organizirajo četrt-
kove koncertne večere, ki jih 
posebej navdušeno sprem-
ljajo domačini. Tako so se v 

starem mestnem jedru že 
predstavile skupine Doors 
Highway, Funcognito z odli-
čno vokalistko Karin Zem-
ljič ter Prismojeni profesorji 
bluesa in za najbolj znano 
ime letošnjega izbora Hamo 
& Tribute to Love. Na zadnji 
julijski četrtek na Linhartov 
trg prihajajo še mednarodni 
projekt Flamenco Project, 
kjer bosta koncert popestrila 
plesalca iz Španije. Poletni 
četrtkovi večeri se bodo letos 
zaključili 3. avgusta, ko bo v 
sklopu praznovanja občin-
skega praznika še zadnji 
koncert. Ponovno bo na Lin-
hartovem trgu nastopil 

domači Bid Bang z Alenko 
Godec. 
Glasbi se letos pridružuje 
kulinarika. Vsak teden naj-
več trije gostinci iz projekta 
Okusi Radol'ce na trgu 
ponujajo grižljaje poulične 
prehrane po enotni ceni, 
izbor vin pa pripravi Vinote-
ka Sodček. Tako kot glasba 
bo tudi kulinarična ponudba 
vsak teden drugačna. Na vol-
jo bo od pol devete ure dalje, 
koncerti pa se tudi letos zače-
njajo ob devetih. Izjema je 
avgustovski koncert, ki bo na 
sporedu že ob osmih. 

Kot še pravi Mikljeva, se je 
kombinacija sodobne glasbe 
in ulične hrane izkazala za 
odlično, ki so jo obiskovalci 
starega mestnega jedra spre-
jeli z naklonjenostjo. "Prepri-
čati domačine, da pridejo na 
trg, je verjetno mnogo težje 
kot pripeljati turiste," je z 
nekaj hudomušnosti prejšnji 
četrtek, navdušena na obisko-
valcev polnim mestnim jed-
rom, pripomnila Nataša 
Mikelj, ki pravi, da razmišlja-
jo tudi o tem, da bi julijske 
četrtke v prihodnjih letih 
podaljšali do konca poletja.

Prejšnji četrtek so se na Linhartovem trgu ob (glasnih) 
zvokih odličnih Prismojenih profesorjev bluesa predstavili 
trije gostinci Okusov Radolce: Joštov hram z imenitnimi 
hamburgerji, Uroš Štefelin iz Vile Podvin z rižoto z jurčki in 
tartufi ter Gostilna Tulipan, ki je na stojnici ponujala 
okusne rezance s piščancem v omaki. Izbor vin so 
pripravili v vinoteki Sodček. / Foto: Gorazd Kavčič

Prismojeni profesorji bluesa so občinstvo navduševali v 
četrtek, 13. julija. Prihodnji teden prihajajo še Flamenco 
Projekt s plesalci iz Španije, poletni četrtkovi večeri pa se 
zaključujejo 3. avgusta, ko bo v sklopu praznovanja 
občinskega praznika še zadnji koncert, na katerem bo 
nastopil domači Bid Bang z Alenko Godec. /Foto: Alenka Brun

Navdušeni nad  
poletno ponudbo
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Letošnjo turistično sezono 
Radovljica začenja s kar 
nekaj novimi pridobitvami 
na področju nastanitvenih 
zmogljivosti. Ste zadovoljni 
s smerjo, v kateri turizem 
razvijajo v mestu in v občini 
nasploh? Bi si želeli, da bi 
več kapacitet dobile tudi 
bližnje Begunje?
„Vsekakor sem zadovoljen; 
tudi z Begunjami, saj tja 
sodi hotelski kompleks 
Lambergh. Tudi sicer v 
Begunjah z okolico, torej na 
območju krajevne skupno-
sti Begunje, ni tako težko 
najti prenočišča. V vseh 
krajih v občini je vse več 
sobodajalcev in njihove 
kapacitete so dobro zasede-
ne. Glede na podatke o šte-
vilu gostov in številu noči-
tev v prvih šestih mesecih 
letošnjega leta vsekakor 
lahko pričakujemo rekor-
dno turistično sezono.“

Podobno je s športnimi 
objekti; pred počitnicami je 
bil posodobljen športni park 
v Radovljici; kako kaže v 
drugih krajih po občini?
„Ob koncu šolskega leta 
smo odprli novo otroško 
igrišče ob bazenu v Kropi, 
do jeseni bodo v atletskem 
parku pri osnovni šoli Rado-
vljica med drugim obnovlje-
ne tartanske prevleke, obno-
vljen bo tudi dom športnega 
društva v Ljubnem, v zasno-
vi pa so načrti za prenovo 
športnega igrišča v Kamni 
Gorici.“

V proračunu je sicer največ 
sredstev za infrastrukturo 
namenjenih gradnji knjižni-
ce in komunalni opremi. 
Gre pri knjižnici zdaj vse po 
načrtih?
„Ne gre. Vztrajamo nam-
reč, da je treba najprej in 
takoj odpraviti napake pri 
tesnjenju strehe. Dokler to 
ne bo urejeno, obrtniška 
dela v objektu stojijo, tako 
da žal lahko že zdaj povem, 
da knjižnica še ne bo odprta 
do občinskega praznika 11. 
decembra, kot smo še spo-
mladi načrtovali. Ne bomo 
dovolili, da bi zaradi hitenja 
pozabili na napake, ki jih 
bomo potem še kdo ve, 
kako dolgo, obžalovali. 
Knjižnica mora biti zgraje-
na kakovostno, tudi če bo 
zato odprta nekaj mesecev 
kasneje.“

Kateri projekti tečejo na pod-
ročju izgradnje komunalne 
infrastrukture? Aktivnosti na 
tem področju so bile v prete-
klih nekaj letih, ko sta se ure-
jala predvsem kraja Kropa in 
Begunje, precejšnje.
„Prav zdaj pričakujemo gra-
dbeno dovoljenje za primar-
ni vodovod in kanalizacijo 
Lipnica–Kamna Gorica. Z 

deli bomo začeli takoj, ko bo 
gradbeno dovoljenje izdano 
in bomo speljali javno naro-
čilo za izbor izvajalca. Raču-
nam, da bo to že v septem-
bru. Dokončati moramo še 
komunalno ureditev v Kropi 
in Brezovici, to bomo storili 
še letos. Na Brezovici dela 
že tečejo, v Kropi pa bomo 
uredili trg pred pokopališ-
čem in cerkvijo. Nadaljevali 
bomo tudi gradnjo kanaliza-
cije Ljubno. Primarni vodo-
vod Dvorska vas pa je treba 
povečati predvsem zaradi 
varnosti gasilcev in posredo-
vanj. Obnovo vodovoda 
načrtujemo tudi na Dobravi-
ci, v Langusovi ulici v Rado-
vljici, kjer smo že začeli z 
deli konec julija, za Šercerje-
vo ulico pa je v zaključni fazi 
priprava projekta."

Občina po nekaj letih relati-
vnega zatišja zdaj vendarle 
načrtuje tudi nekaj več vla-
ganj v obnovo cest. Katere 
so prioritete?

„Pripravili smo program 
sanacije lokalnih cest do leta 
2021, za kar namenjamo 
okoli 500 tisoč evrov. V tem 
obdobju bodo obnovljeni 
najbolj kritični odseki lokal-
nih cest, na katerih v zad-
njih štirih letih ni bilo večjih 
vzdrževalnih del zaradi veli-
kih vlaganj v gradnjo kanali-
zacije, vodovodov ter ener-
getskih sanacij objektov. 
Med njimi so cestni odseki 
Radovljica–Nova vas–Zapu-
že, Kranjska cesta–Ljubljan-
ska cesta v Radovljici, češnji-
ški most–Češnjica–Rovte, 
Češnjica–Dobravica, Prezre-
nje–Spodnja Dobrava, prik-
ljuček ceste s Prezrenj na 
cesto v Podnartu, cesta skozi 
Mišače in cesta na Ovsišah.
V naslednjih dveh letih 
načrtujemo tudi rekonstru-
kcijo Savske ceste do obmo-
čja čistilne naprave Radov-
ljica in rekonstrukcijo ceste 
za Verigo v Lescah. Te se 
bomo lotili takoj, ko bodo 
rešeni spori s služnostnimi 

upravičenci; trenutno smo v 
zaključni fazi pogajanj. Že 
letos bomo začeli prvo fazo 
– izgradnjo pločnika od kro-
žišča med Radovljico in 
Lescami do CUDV Radovlji-
ca, drugo fazo, do Save, 
bomo nadaljevali v prihod-
njem letu. Pri izvedbi smo 
vezani na Direkcijo za infra-
strukturo, saj gre za držav-
no cesto, zato začetek del ni 
odvisen od občine. Podobno 
je v Podnartu, kjer bomo ob 
državni cesti med železniš-
kim prehodom in gasilskim 
domom zgradili pločnik ter 
obnovili vodovod in kanali-
zacijo. Prav tako se že ureja 
možnost zavijanja levo na 
bivši regionalni cesti od 
Radovljice proti Lescam, s 
čimer bomo sprostili pro-
met mimo osnovne šole in 
vrtca in zagotovili, da mimo 
teh dveh ustanov ne bodo 
več vozila tovorna vozila. 
Država se bo lotila tudi 
rekonstrukcije drugega 
odseka ceste na Lancovem, 

predvidoma jeseni, in ure-
dila krožišče pri vstopu na 
golfsko igrišče; občina v 
projektu sodeluje s preho-
dom za pešce in kolesarje 
za večjo varnost na tem nep-
reglednem delu.“

Občina je sicer na področju 
prometa naredila pomem-
ben korak naprej s pred 
kratkim sprejeto prometno 
strategijo. Katera so glavna 
izhodišča za prihodnji raz-
voj? Bodo strategiji sledila 
tudi konkretne aktivnosti v 
smislu povečanih možnosti 
za kolesarjenje in izboljšan 
javni promet?
„Strategija z glavnimi smer-
nicami razvoja prometa 
pomeni začetek reševanja 
izzivov v prometu ter ustvar-
janja trajnostnega promet-
nega sistema. Na osnovi 
tega dokumenta se lahko 
potegujemo tudi za nepov-
ratna sredstva. Sicer pa pri-
oritete, opredeljene v strate-
giji, na prvo mesto postav-
ljajo pešce, sledijo kolesarji, 
potem javni promet in 
nazadnje individualni avto-
mobili. Določena je trasa 
državne kolesarske poti sko-
zi občino Radovljica, od 
meje s sosednjo občino 
Žirovnica do Dobrega polja. 
Z nedavno sprejetimi pop-

ravki občinskih podrobnih 
prostorskih načrtov, ki se 
nanašajo na območje TNC 
Lesce, umeščamo tri avto-
busna postajališča na obmo-
čje nakupovalnih centrov 
med Lescami in avtocesto. 
Na področju javnega potni-
škega prometa bomo med 
drugim pripravili študijo 
uvedbe mestnega avtobus-
nega prometa in vzpostavit-
ve prevozov na klic. Tudi 
letos načrtujemo linijo mes-
tnega prometa Radovljica 
vsaj septembra v evropskem 
tednu mobilnosti.“

Kako komentirate dejstvo, 
da glede na razpis ni bilo 
zanimanja za javno-zasebno 
partnerstvo v projektu les-
nopredelovalnega centra?
„Sklepam, da potencialni 
investitorji ne želijo sodelo-
vati z občino kot družbeni-
kom, ki bi imel vpliv na 
poslovanje. Zato smo se 
odločili, da zemljišče proda-
mo, saj ocenjujemo, da bodo 

zasebni investitorji za nalo-
žbo v lesnopredelovalni cen-
ter bolj zainteresirani v pri-
meru, da bodo gradili na 
svojem zemljišču kot v sode-
lovanju z občino kot javnim 
partnerjem. Če bo prodaja 
zemljišča v gramoznici Gra-
ben uspešna, pa bo osnovni 
cilj občine, to je izgradnja in 
delovanje lesnopredeloval-
nega centra, izpolnjen, s 
kupnino pa bo povrnjen tudi 
dosedanji neposredni vložek 
v projekt.“

Med pomembnejšimi proje-
kti zadnjega obdobja je pro-
jekt Oživimo srce; z najviš-
jim občinskim priznanjem, 
ki ga bo letos prejela dolgo-
letna zdravnica Nuša Potoč-
nik, pa na simboličen način 
poudarjate tudi skrb za 
zdravje in kvaliteto življenja 
v občini, drži?
„Jasno, obenem pa poudar-
jamo tudi pomen prostovolj-
stva. Ne nazadnje je zdrav-
nica Nuša Potočnik vrsto let 
aktivna v radovljiškem Rde-
čem križu in štabu Civilne 
zaščite. Projekt Oživimo 
srce sicer uspešno teče dru-
go leto, imamo že 90 prvih 
posredovalcev, ki so se uspo-
sabljali v okviru zdravstve-
nega doma, območno zdru-
ženje Rdečega križa pa je 

organiziralo trinajst tečajev 
oživljanja za več kot 250 
udeležencev. Ob tem je v 
občini že 16 javno dostop-
nih defibrilatorjev. Tudi v 
letošnjem in naslednjem 
letu zagotavljamo sredstva 
za ta projekt.“

Med projekte, ki na dolgi 
rok dvigujejo kvaliteto živ-
ljenja v občini, zagotovo 
sodi tudi šolski zelenjavni 
vrt. Pravijo, da se skoraj vsa-
ko jutro sprehodite mimo 
šole – pogledate tudi, kako 
uspevajo sadje in zelenjava 
na vrtu?
„Seveda pogledam in pono-
sen sem nanj. Poleg tega se 
nam je uspelo dogovoriti z 
vsemi zgornjegorenjskimi 
občinami za sodelovanje pri 
projektu pridobivanja avto-
htonih semen in ustanovi-
tev tako imenovane Semen-
jalnice, ki bo zaživela že v 
letošnjem letu. Kmetovalci 
pa so letos že posejali avto-
htona semena stročnic.“

Letos več pozornosti cestam
Župan Ciril Globočnik je zadovoljen z razvojem turizma v občini, prav tako z nadaljevanjem izgradnje komunalne in cestne infrastrukture; slednji občina  
v letošnjem in prihodnjih letih namenja več pozornosti in sredstev kot v preteklih letih. Manj gladko gre pri gradnji knjižnice.

Župan Ciril Globočnik / Foto: Tina Dokl

"Vztrajamo, da je treba najprej in takoj odpraviti 
napake pri tesnjenju strehe. Dokler to ne bo 
urejeno, obrtniška dela v objektu stojijo, tako da 
žal lahko že zdaj povem, da knjižnica še ne bo 
odprta do občinskega praznika 11. decembra, kot 
smo še spomladi načrtovali. Ne bomo dovolili, 
da bi zaradi hitenja pozabili na napake, ki jih 
bomo potem še kdo ve, kako dolgo, obžalovali. 
Knjižnica mora biti zgrajena kakovostno, tudi če 
bo zato odprta nekaj mesecev kasneje.“
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Prejeli smo

Ob odprtju slikarske razstave 
Nikolaja Mašukova so radov-
ljiški občani pokazali, da se 
zavedajo, da imajo v svoji sre-
di velikega umetnika. Prepol-
na galerija Avla, nastop lju-
benskega pevskega zbora, glo-
boke misli umetnika; imenit-
no odprtje razstave. 
Nikolaj Mašukov je v zadnjih 
dveh desetletjih obogatil števil-
ne cerkve in galerije v Sloveniji 
s svojimi slikami. Je pa tudi 
filozof in odličen pisatelj. V 
roke mi je prišla knjiga Prav-
ljice izpod Vršiča, ki jo je 
napisal ob stoletnici spomin-

Pravljice izpod 
Vršiča

Še pred nekaj meseci smo tre-
petali, da bo zaradi razpada-
jočih stebrov, ki podpirajo kor 
naše farne cerkve, treba cerkev 
zapreti. Hvala Bogu pa se je 
končalo srečno; stebri so sani-
rani in notranjost cerkve je 
spet varna. Na pomoč nam je 
priskočila občina, nekaj je pri-
maknila država, ker je cerkev 
razglašena za kulturni spome-
nik državnega pomena, najve-
čji del finančnih sredstev pa 
ste prispevali župljani. Neka-
teri zaradi želje, da bodo ver-
ski obredi v cerkvi spet nor-
malno potekali, drugi pa tudi 
iz ljubezni do svojega mesta in 
500 let starega kulturno-umet-
niškega bisera, naše farne cer-

Hvala, dobri 
ljudje

kve. Vsem se lepo zahvaljujem 
in Bog vam povrni.
Da pa bo cerkev spet zaslužila 
ime »gotska lepotica« in jo 
bomo s ponosom pokazali obi-
skovalcem, ki vedno v večjem 
številu prihajajo v naše mesto, 
da bodo cerkveni obredi v njej 
spet normalno potekali, pa je 
treba še marsikaj postoriti, 
zato vabim vse župljane k zbi-
ranju sredstev za novo elektri-
fikacijo cerkve, beljenje, parket 
na koru in za orgle, ki smo jih 
morali razstaviti, da smo lah-
ko obnovili kor.
Vsak prispevek bo dobrodošel. 
Denar lahko prinesete v žup-
nišče, ali pa nakažete na TRR 
župnije:
SI56031271000010674

                                                                 
Župnik Andrej Župan, 

dekan

skih svečanosti pri Ruski kape-
lici na Vršiču.
Ko sem jo prebiral, sem imel 
občutek, da prebiram velikega, 
meni najljubšega ruskega 
pisatelja Turgenjeva. Rdeča 
nit pravljic je Ruska kapelica, 
zgrajena v spomin na ruske 
vojne ujetnike, ki jih je marca 
l. 1916 pri izgradnji ceste čez 
Vršič zasul snežni plaz.
Čar »pravljicam«, ki so več 
kot samo pravljice, pa dajejo 
njegovi opisi narave, živali, 
opisi slovenskih gora, razmiš-
ljanje o svetu, o vojni, o krš-
čanstvu, o slovenskem in rus-
kem človeku.
Knjiga je slavospev globoke 
ruske duše Sloveniji in njenim 
ljudem – njegovi drugi domo-
vini. Vredno jo je vzeti v roke.

                                                                            
Avgust Mencinger

  

Ivanka Korošec

Na Komunali Radovljica 
občasno dobijo posamezne 
pritožbe in prijave glede 
nepravilno odloženih komu-
nalnih odpadkov, je povedal 
direktor javnega podjetja 
Matija Žiberna. V takih pri-
merih, pravi, v najkrajšem 
času poskrbijo za ustrezno 
sanacijo posameznih lokacij. 
"Delavci Komunale dnevno 
izvajajo kontrole lokacij zbi-
ralnic, da bi preprečili nepra-
vilno odlaganje določenih 
vrst odpadkov, in poskrbijo 
za odstranitev nepravilno 
odloženih odpadkov. Čeprav 
zaposleni Komunale Radov-
ljica večkrat poberejo nepra-

vilno odložene odpadke in 
očistijo okolico zbiralnice, je 
ta predvsem na nekaterih 
lokacijah, na primer pred 
Trgovskim centrom Merca-
tor v Lescah, na Langusovi 
ulici v Radovljici, pred Osno-
vno šolo Radovljica … kmalu 
spet zasmetena," pojasnjuje 
in poudarja, da zbiralnice 
niso namenjene odlaganju 
kosovnih, nevarnih in pose-
bnih odpadkov ter zelenega 
odreza.
"Odlaganje omenjenih sku-
pin odpadkov na zbiralnicah 
je prepovedano, saj kvari 
videz okolice in povzroča 
dodatne stroške pri čiščenju 
in pobiranju napačno odlo-
ženih odpadkov. Na območ-

ju občine Radovljica velja 
odlok o ravnanju s komu-
nalnimi odpadki, ki med 
drugim prepoveduje nepra-
vilno odlaganje na zbiralni-
cah ločenih frakcij in poleg 
zbiralnikov ter določa izva-
jalca nadzora in kazenske 
določbe za prekrške, ki jih 
storijo uporabniki. Nadzor 
nad izvajanjem določil tega 
odloka izvajata pristojni 
inšpekcijski organ in redar-
ska služba. Komunala Rado-
vljica kot izvajalec javne slu-
žbe zbiranja komunalnih 
odpadkov pa lahko izvaja 
vizualno kontrolo zbranih 
odpadkov.«
Ob tem dodaja, da v podjet-
ju stalno skrbijo za ozaveš-
čanje občanov, tako z obja-
vami v lokalnih medijih, v 
obvestilih ob računih za 
komunalne storitve kot tudi 
z izdajo publikacij o ločeva-
nju odpadkov, ki jih prejme-
jo vsa gospodinjstva v obči-
ni. "Ozaveščanje ne poteka 
le v smeri informiranja o 
pravilnem ločevanju odpad-
kov, temveč spodbujamo k 
ponovni rabi izdelkov in k 
preprečevanju nastajanja 
odpadkov. Uporabniki lahko 
kosovne, nevarne, posebne 
in druge odpadke šest dni v 
tednu brezplačno oddajo v 
Zbirnem centru Radovljica. 
Vsako gospodinjstvo letno 

prejme tudi dve dopisnici, s 
katerima lahko naroči brez-
plačen odvoz do štirih kubi-
čnih metrov kosovnih 
odpadkov. Uporabne pred-
mete lahko oddate v zbir-
nem kotičku Središča pono-
vne rabe v zbirnem centru 
Radovljica. V trgovini Brvač 
je mogoče uporabne pred-
mete po simboličnih cenah 
tudi kupiti,« še poudarja 
Žiberna.

Problematiko odlaganja 
odpadkov dobro poznajo tudi 
v Medobčinskem inšpektora-
tu in redarstvu občine Rado-
vljica. »Srečujemo se z divji-
mi odlagališči odpadkov v 
naravnem okolju in z nepra-
vilno odloženimi odpadki na 
zbirnih mestih. V naravnem 
okolju gre največkrat za 
komunalne (gospodinjske) 
odpadke, ostanke gradbene-
ga materiala, plastiko, les ali 
lesene plošče, električne in 
elektronske aparate, salonit-
ne plošče, odpadna olja in 
celo klavne odpadke živali," 
je pojasni Bogdan Bitenc, 
občinski redar. "Pri vsakem 

zaznanem divjem odlagališ-
ču se odzovemo in ukrepa-
mo v skladu s pooblastili in 
pristojnostmi. V precejšnjih 
primerih nam uspe dobiti 
kršitelja, s katerim izpeljemo 
postopek. Če pa je neznan, 
nam ne preostane drugega, 
kot da saniramo stanje na 
stroške občine. Višina globe 
je odvisna od storjenega pre-
krška in se za posameznika 
giblje od 41,73 do 83,46 

EUR. Ob morebitnem nep-
ravilnem ravnanju glede 
odlaganja odpadkov v zbiral-
nicah se lahko obrnete na 
pristojni inšpekcijski organ 
ali redarsko službo Občine 
Radovljica na telefonsko šte-
vilko 04 537 23 48.« 
V zadnjih letih sicer opažajo 
upadanje števila teh odlaga-
lišč, žal pa se na področju t. 
i. zelenega odreza stanje ne 
izboljšuje, je še povedal 
Bitenc. Kljub čiščenju in 
poostrenemu nadzoru na 
nekaterih lokacijah se nam-
reč zlasti v pomladanskih 
mesecih namesto v zbirnem 
centru Komunale Radovljica 

ali na kompostniku znajdejo 
veje dreves, živih mej in 
kupi pokošene trave na pov-
sem nepravem mestu, v 
jeseni pa se jim pridružijo 
še gnilo sadje in ostali ras-
tlinski odpadki.  
Tudi Bitenc je povedal, da 
pritožbe običajno dobivajo, 
ko gre za kosovne odpadke, 
ki ne sodijo na EKO otok in 
bi jih morali povzročitelji 
oz. lastniki teh odpadkov 
oddati na zbirnem centru 
Radovljica. Nekateri odpad-
ke pripeljejo od drugod ali 
pa po zaključku dejavnosti 
– obrtniških in drugih del – 
in jih spotoma odložijo na 
prvem možnem mestu. 
»Neposredno teh kršiteljev 
nismo zaznali oz. jih kazno-
vali, saj v naši prisotnosti 
nihče ne dela prekrškov. 
Kršitve nastajajo takrat, ko 
ni nikogar v bližini, v popol-
danskem in večernem času, 
ob koncu tedna ipd. Marsi-
kaj bi lahko dosegli že z 
medsebojnim nadzorom in 
pravočasnim posredovan-
jem informacij medobčin-
skemu inšpektoratu in 
redarstvu ali policiji (kraj in 
čas, opis kršitelja, barva in 
reg. št. vozila itd.). Če bi na 
kritičnih mestih namestili 
kamere, bi število kršitev v 
zelo kratkem času drastično 
upadlo,« je prepričan redar 
Bitenc.

Odpadki – 
ogledalo naše 
ozaveščenosti
Kljub urejenemu sistemu ločenega zbiranja odpadkov in aktivnemu 
informiranju občanov o tem, kam in kako odlagati vse tisto, česar ne 
potrebujemo, številni posamezniki še vedno zaradi neznanja, lenobe, 
včasih pa celo z namenom nagajanja smetijo in onesnažujejo javne 
prostore. Pogosto to lahko opazimo prav na mestih, namenjenih ločenemu 
zbiranju odpadkov.

Največkrat nepravilno odložene odpadke lahko opazimo na mestih, namenjenih ločenemu 
zbiranju odpadkov. / Foto: Liza Kokalj

Težava, s katero se pogosto soočamo, so tudi pasji iztrebki, 
ki jih lastniki psov ne pospravijo za svojimi ljubljenčki. Eden 
takšnih je ostal celo na leškem pokopališču. / Foto: Liza Kokalj

OBČINA RADOVLJICA

Obvestilo o objavi razpisa

Na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si je 
v rubriki Aktualni razpisi in objave od 21. 7. 2017 objavljen 

naslednji javni razpis:

Javni razpis za sofinanciranje  nakupa invalidskih 
pripomočkov in naprav za leto 2017

Rok za oddajo vlog na razpis je 14. 8. 2017. 
Dodatne informacije: Majda Dežman, tel. št.: 04/537 23 44, 

e-naslov: majda.dezman@radovljica.si

Razpisna dokumentacija za navedeni razpis je na voljo  
na spletnih straneh Občine Radovljica www.radovljica.si in v 

glavni pisarni Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19,  
4240 Radovljica.

Občinska uprava Občine Radovljica

Na območju občine Radovljica velja odlok o 
ravnanju s komunalnimi odpadki, ki med 
drugim prepoveduje nepravilno odlaganje na 
zbiralnicah ločenih frakcij
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s kuponom do 31. 8. 2017.

Marjana Ahačič

Tudi letos so v Lescah prip
ravili sklop prireditev ob 
prazniku krajevne skupnos
ti, s katerim se spomnijo na 
dan, ko so 14. julija leta 1956 
začeli graditi kamp Šobec. 
Osrednja slovesnost, na 
kateri je nastopila Manca 
Izmajlova, je bila 7. julija, na 
njej pa je predsednik sveta 
KS Jože Mlinarič podelil 
letošnje plakete krajevne 
skupnosti. Prejeli so jih kra
jevna organizacija Rdečega 
križa, Oktet Tivoli in Otmar 
Peterlin.
"Krajevna organizacija Rde
čega križa Lesce letos praz
nuje že sedemdeset let nep
rekinjenega delovanja, kar 
pomeni, da v njej zdaj dela 
že sedma generacija akti
vistk in aktivistov. Že prvo 
leto je družina RK, kakor so 
ji ob ustanovitvi leta 1947 
rekli, štela 236 članov iz 
vseh vasi naše krajevne sku
pnosti, kjer je živelo 650 
prebivalcev. Po 40 letih 
delovanja je bil član RK vsak 
drugi krajan, v samostojni 
Sloveniji je članstvo močno 
upadlo in šteje danes 600 
članov, aktivnih prostovoljk 
imamo 20," je zapisano v 
obrazložitvi.
Današnja dejavnost RK sloni 
predvsem na pomoči social
no ogroženim prebivalcem, 
bolnikom, invalidom in sta
rejšim krajanom. Prostovolj
ke in prostovoljci skrbijo, da 
so nenehno na voljo oblačila, 
stanovanjska oprema in dru
go, kar potrebujejo ogroženi. 
Letno prostovoljci razdelijo 
precejšnje število prehram
bnih paketov, ki jih dobijo iz 
državnih rezerv ali EU. 
Oktet Tivoli deluje že deset 
let pod umetniškim vods
tvom dirigenta Tomaža 
Tozona. Poje slovenske 

narodne in umetne pesmi, 
rad pa predstavi tudi pesmi 
drugih narodov. Nastopi 
okteta doma in v tujini so 
bogato obiskani, pred tremi 
leti je izdal zgoščenko z nas
lovom Nekoč v starih časih. 
Udeležuje se območnih 
revij pevskih zborov, nekaj
krat se je uvrstil tudi na 
državne revije. 

Plaketo KS Lesce prejme 
Otmar Peterlin
Otmar Peterlin je bil s pla
keto krajevne skupnosti 
nagrajen za svojo skrb za 
staro vaško jedro Lesc. "Sta
ra jedra mest, trgov in vasi 
nas privlačijo s samosvojim 
vzdušjem, očarljivo majhno
stjo in neštetimi različnos
tmi. Skrb za njihovo ohran
janje je temeljno poslanstvo 
vseh krajanov, še posebej 
lastnikov in prebivalcev teh 
delov naselij. Lesce niso 

izjema. Zgledni obnovi 
Legatove in Španove in Tur
kove domačije je sledil tudi 
novi lastnik, gospod Otmar 
Peterlin. Lepo obnovljena 
stanovanjsko in gospodar
sko poslopje tako krasita in 
bogatita staro vaško jedro 
naselja," je zapisano v obra
zložitvi.
Na slovesnosti, ki jo je vodila 
Katja Stušek, so si Leščani 
lahko ogledali film Zlate 
Demšar, ki govori o letih 
delovanja Rdečega križa v 
Lescah, predsednica območ
nega združenja RK Anica 
Svetina pa je prostovoljcem 
krajevne organizacije podeli
la priznanja, bronaste znake, 
srebrni znak, zlata znaka RK 
in posebni priznanji Henrija 
Dunanata. Priznanja so pre
jele: Brigita Rupar, Štefka 
Tomazini, Marija Fajfar in 
Darja Mulej, bronasti znak: 
Irena Kovač, Zlata Demšar, 
Darinka Grilc, Slavica Lotrič, 

Jana Toman, Marja Čampa, 
Marija Žalik, Marjana Koza
mernik, Marinka Debelak, 
Stojan Rezar in Vlasta Žilih, 
srebrnega pa Šarika Debe
nec. Zlati znak je prejela 
Mira Stušek, članica v Lescah 
od 1999, že pred tem pa je 
10 let delala s podmladkom v 
OŠ v Radovljici in pri zvezi 
RK vodila podmladke z vseh 
šol območja, posthumno pa 
tudi dolgoletna prostovoljka 
Milka Tonejc, članica RK 
Lesce več kot 30 let, delujoča 
tudi pri zvezi, predana 
humanitarnemu delu prav 
do smrti. 
Posebni priznanji Henrija 
Dunanta prejmeta prostovo
ljki Nada Tošič, aktivna od 
leta 1982, in Mira Panker, 
od leta 1987. Ves čas sta 
vedno na voljo za katerokoli 
delo, njuna predanost je lah
ko za vzgled mlajšim gene
racijam, so zapisali v obra
zložitvi. 

Praznično v Lescah
Krajevni praznik so v Lescah obeležili s sklopom prireditev in slovesnostjo, na kateri so podelili 
plakete krajevni organizaciji Rdečega križa, Kvintetu Tivoli in Otmarju Peterlinu.

Plakete je nagrajencem izročil predsednik sveta KS Lesce Jože Mlinarič.
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Alenka Bole Vrabec

Zanimivo tržnico s staro 
rokodelsko tradicijo bodo 
popestrile tudi delavnice in 
atraktiven program sred
njeveških bojev, plesov, 
lokostrelskega turnirja in 
zgodb. Kot po navadi se bo 
ob desetih začelo s slavnos
tnimi fanfarami, nato bo 
Radolčan z grba popeljal 
viteškega zmagovalca Gaš
perja Lambergarja z gradu 
Kamen in grajsko gospodo 
na ogled slovenske tržnice 
domače in umetnostne obr
ti, ki bo tudi paša za oči. 
Srednjeveška kovnica, vite
ške kape, torbice iz konop
lje, replike starih skrinj, 
herbarij, miniature kmeč
kih vozov in kmečkega oro
dja, izdelki iz pletene sla
me, pekovske dobrote. Svo
je izdelke dajejo na ogled in 
v prodajo lončarji in kera
mičarji, rezbarji, zeliščarji, 
pletarji, čebelarji, klekljari
ce in še kdo. Seveda bo pos
krbljeno tudi za lakoto in 
žejo.
Ob 11. uri bo Igralska skupi
na Gašperja Lambergarja 
uprizorila Turški napad na 
viteze. V Muzeju Edith Ste

in v nekdanjem nemškem 
bunkerju pod cerkvijo sv. 
Petra bo Linhartov oder ob 
11.15 v Uri življenja predsta
vil Edith Stein, izjemno žen
sko, filozofinjo in svetnico 
katoliške in protestantske 
vere, ki je pred 75 leti izgubi
la življenje v zloglasnem 
Auschwitzu. 
Razstavljavcem bo ljubo, če 
obiskovalci ne bodo radove
dni le z očmi, ampak bodo 
tudi kaj vprašali o tem, kar 
bodo videli. Ob 15.30 se 
bodo člani Igralske skupine 
Gašperja Lambergarja zavr
teli v baročnih plesih, ob 
16.30 pa uprizorili letošnjo 
novost Bo ljubezen zanetila 
meč. Grajska klet v Grašči
ni vabi ob 17.30 na skeč Lin
hartovega odra o prebrisani 
krošnjarki Meti Romarci. 
Ko bodo daljše sence počasi 
že napovedovale večer, bo 
igralska skupina povabila 
še na rajanje z Lambergar
jevo družino. Ob 19. uri se 
bo Radolčan z grba v imenu 
Turističnega društva Rado
vljica poslovil od stojničar
jev, obiskovalcev in grajske 
gospode in vsem zaželel 
prijeten predpraznični 
večer.

Praznični živžav 
Ob občinskem prazniku Turistično društvo 
Radovljica pripravlja že 22. Srečanje mest na 
Venerini poti v nedeljo, 30. julija, od 10. do 19. 
ure na Linhartovem trgu.

Marjana Ahačič

Radovljica se od letošnjega 
Kovaškega šmarna lahko 
pohvali še z eno pridobitvi
jo, ki krepi povezavo med 
središčem občine in kovaš
ko Kropo: ob pločniku na 
Gorenjski cesti je občina 
med knjižnico in gasilskim 
domom postavila novo ogra
jo, ki so jo izdelali kovači iz 
Krope.
Zasnovo zanjo so naredili 
oblikovalci, umetniki in 
arhitekti Boni Čeh, Črt Fre
lih, Ignac Primožič, Klemen 
Rodman, Tone Pogačnik in 
Marko Smrekar, ki so se na 

pobudo Občine Radovljica 
pred petimi leti pod okril
jem praznovanja Kovaškega 
šmarna prvič povezali s cil
jem, da njihove kovane 
umetnine v javni funkciji 
obogatijo urbano okolje. 
Tako je najprej nastala skul
ptura štirih, umeščena na 
krožišče, ki povezuje Radov
ljico z desnim bregom Save 
in s tem s kovaško Kropo. 
Kasneje so oblikovali umet
niške svetilke, ki stojijo v 
drevoredu, v parku in na 
parkirišču pred starim mest
nim jedrom, zdaj pa tudi 
kovano ograjo ob glavni pro
metnici skozi Radovljico.

Kroparska ograja v središču mesta
Ob pločniku na Gorenjski cesti so med knjižnico in gasilski dom namestili novo ograjo, ki so jo 
zasnovali radovljiški oblikovalci, izdelali pa kovači iz Krope.

Ograjo, ki stoji ob glavni prometnici skozi Radovljico, so 
izdelali kroparski kovači. / Foto: Gorazd Kavčič
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Krajevne novice

KOPANJE V STRUNJANU
Vabimo vas na kopalni izlet v Strunjan. Najprej si bomo ogledali Strunjan-
ske soline in se po želji sprehodili do Mesečevega zaliva. Nato se bomo 
kopali v morju. V času najhujše vročine si bomo v hotelu Svoboda Strun-
jan ogledali multivizijo o naravnem rezervatu Strunjan, nato pa si v resta-
vraciji hotela privoščili še samopostrežno kosilo. Po kosilu bo še čas za 
kopanje. Organizirali bomo tudi družabne igre. 

Cena vključuje: multivizijo in predavanje o naravnem rezervatu Strun-
jan, samopostrežno kosilo, družabne igre, vodenje izleta in DDV.

Odhodi avtobusa: z AP Radovljica ob 6.30, z AP Creina Kranj ob 6.55,  
z AP Mercator Primskovo ob 7.05, z AP Škofja Loka ob 7.25 
Prihod v Kranj bo predvidoma ob 21. uri.

Za rezervacijo in dodatne informacije čim prej pokličite na tel.  
št. 04/201 42 41. Lahko se oglasite tudi osebno na Bleiweisovi cesti 4  
v Kranju ali pišete na: narocnine@g-glas.si.

Cena izleta je 30 evrov.
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Za Kamno Gorico je to prvi 
kulturno-turistični vodnik, 
Kropa pa je svojega prvega 
dobila leta 2000. Tudi takrat 
so ga pripravili Muzeji rado-
vljiške občine, avtorica pa je 
bila Verena Štekar-Vidic. 
Nov vodnik je njegova 
dopolnjena izdaja. Vodnik 
ima v primerjavi s prejšnjim 
20 strani več, poglobljena 
pa je predvsem predstavitev 
zgodovinskega dela in doda-
na predstavitev Kamne 
Gorice. Avtorici tokratnega 
vodnika sta kustosinja Kova-
škega muzeja Kropa Saša 
Florjančič ter etnologinja in 
članica Kulturno-turistične-
ga društva Kamna Gorica 
Kaja Beton.
Vodnik je vsebinsko razdel-
jen na štiri dele. V prvem 
delu je predstavljena bogata 
zgodovina obeh krajev, od 
osnov za razvoj kovaške tra-
dicije preko zgodovine in 
predstavitve osnovnih proiz-
vodnih obratov do najpogos-
tejših izdelkov. Za lažjo pred-
stavo so v vodniku vključene 
stare fotografije in nekaj 
zanimivih posebnosti. V dru-
gem delu vodnika je najprej 
temeljito predstavljeno staro 
trško jedro Krope. Med zani-
mivostmi so poudarjeni Plac, 
Fužinarske hiše, Fovšaritni-
ca, cerkvi sv. Lenarta in 
matere Božje, Slovenska peč, 
vodne naprave ob Kroparici, 
Vigenjc Vice in Kovaški 

muzej, poseben prostor pa je 
namenjen tudi predstavitvi 
umetniškega kovaštva in 
znamenitim Kroparjem. 
Predstavitev Kamne Gorice 
zajema zanimivosti v sta-
rem vaškem jedru, cerkev 
sv. Trojice, muzejsko hišo 
Mežnarijo, Skirarico, zna-
menite Kamnogoričane ter 
kot posebno zanimivost tudi 
streljanje z možnarji. Pri 
obeh krajih je vključen zem-
ljevid z označenimi zanimi-
vostmi, v zadnjem delu vod-
nika pa so predstavljene tra-
dicionalne prireditve, gostil-
ne v Kropi in Kamni Gorici 
z zanimivostmi iz kroparske 
kulinarike, za zaključek pa 
je podanih nekaj idej za izle-
te in rekreacijo v naravi.
Vodnik je napisan v sloven-
skem in angleškem jeziku, 
naprodaj je v Kovaškem 
muzeju Kropa ter v TIC 
Radovljica, dostopen pa tudi 
na spletu. Skupna predstavi-
tev obeh kovaških krajev pod 
Jelovico je dobrodošla v času, 
ko obiskovalci vse bolj pogo-
sto in poglobljeno odkrivajo 
tudi manjše kraje. Zaradi 
skupne preteklosti in bližine 
obeh krajev je tak vodnik še 
bolj primeren. Kropa še ved-
no ostaja bolj poznana in 
obiskana, saj je svoje mesto 
na turističnem zemljevidu 
pridobila s Kovaškim muze-
jem. Se pa v zadnjem času 
tudi Kamna Gorica vse bolj 

in bolj razvija v smeri turiz-
ma. Domače društvo je pred 
leti uredilo informacijske 
table ter zloženke o kraju, v 

začetku poletja pa je Kamna 
Gorica dobila tudi nove turi-
stične nastanitve v obliki treh 
lesenih hišic.

Kulturno-turistični vodnik 
za Kropo in Kamno Gorico
Kropa in Kamna Gorica sta junija pridobili nov kulturno-turistični vodnik. Vodnik so izdali  
Muzeji radovljiške občine, založili in pripravili pa so ga v sodelovanju s Kulturno-turističnim 
društvom Kamna Gorica.

Vodnik je napisan v slovenskem in angleškem jeziku, 
dostopen je tudi na spletu.

Marjana Ahačič

Nedeljsko popoldne sredi 
sončnega junija na terasi 
gostilne Pri Marički na Sre-
dnji Dobravi je bilo že četrto 
leto zapored posvečeno pri-
jetnemu druženju ob zvokih 
harmonike. Zakonca Jakša 
sta namreč ob pomoči dru-
žine Komac iz Križev tudi 
letos pripravila srečanje har-
monikarjev in godcev. 
"Začelo se je z željo Gašper-
ja, enega od mladih harmo-
nikarjev, ki si je zelo želel 
nastopati, pa smo se dogovo-
rili, da lahko nastop uredimo 
pri nas. Že prvo leto je na 
prireditvi sodelovalo več kot 
deset nastopajočih, zdaj se 
njihovo število vsako leto 
samo še povečuje," je pove-
dala Marija "Marička" Jakša.
Vsako leto večje je tudi števi-
lo obiskovalcev, ki pridejo na 

prireditev tako iz domače in 
okoliških vasi kot tudi od 
drugod. Letos jih je tako raz-
veseljevalo kar 32 harmoni-
karjev. "Prišli so z vseh kon-
cev Slovenije, eden celo iz 
Avstrije. Najmlajši udeleže-

nec je bil devetletni Gašper 
Štajner s Škofljice, najstarej-
ši pa 82 letni Ivan Zavrl iz 
Lahovč," je povedala Marička 
Jakša in dodala, da srečanje 
ni tekmovalnega značaja. 
"Vsak udeleženec dobi diplo-

mo, napečemo flancate in se 
imamo lepo. Glavni namen 
dogodka je predvsem užitek 
ob nastopanju na eni strani 
in veselje poslušalcev na dru-
gi. Slednji so bili posebej 
zadovoljni z vodenjem pro-
grama, ki je bilo tudi letos v 
pristojnosti Dua King, sledi-
la pa je še zabava ob nastopu 
skupine mladih harmonikar-
jev, ki se družijo pod ime-
nom Prijatelji in prihajajo z 
različnih koncev Slovenije.
Dela s pripravo takšne pri-
reditve ni malo, povesta 
zakonca Jakša, ki gostilno 
na Srednji Dobravi vodita 
že več kot dvajset let. Zado-
voljna sta, ker jima na 
pomoč priskočijo vsi doma-
či – imata štiri sinove, ki 
znajo poprijeti za delo, pa 
tudi družina Komac, ki je 
že vse od začetka soorgani-
zator srečanja. 

Harmonike polepšale popoldne
V začetku junija so na vrtu gostilne Pri Marički na Srednji Dobravi pripravili že četrto srečanje 
harmonikarjev. Udeležilo se ga je kar 32 mojstrov tega inštrumenta, pa seveda navdušeni ljubitelji 
glasbe od blizu in daleč.

Prijatelji, skupina mladih harmonikarjev, je poskrbela za 
dobro vzdušje.

V soboto, 1. julija, so se v Mošnjah poslovili od Cirila Zupa-
na, klenega Mošnjana iz Grabna, po domače Koroščovega 
Cirila. Bil je človek, ki je bil vse življenje aktiven na števil-
nih področjih, od gasilstva do kulture, bil je igralec in orga-
nizator ter odličen kronist in zapisovalec zgodovine kraja. 
Ne nazadnje pa je bil dolga leta tudi zvesti dopisnik 
Gorenjskega glasa in Deželnih novic.
Rojen je bil leta 1930 na Koroščevi domačiji, v hiši, kjer so 
imeli mlin in žago. Tako je, kot je ob slovesu povedal njegov 
prijatelj Danilo Korošec, že od malega moral poprijeti za 
vsako delo. V zadnjem letu vojne so družino, tako kot vse 
krajane iz vasi, Nemci izselili, po vojni pa so se Zupanovi 
vrnili in mlin in žaga sta začela spet delati. Ciril je v živ-
ljenju počel marsikaj: služboval v Suknu v Zapužah, 
zatem pa na bencinskem servisu v Radovljici, kjer je doča-
kal upokojitev, skrbel je za kmetijo, izdeloval mlinska kole-
sa, bil je med ustanovitelji društva lastnikov malih hidroe-
lektrarn, za svoj osemdeseti rojstni dan pred leti pa je pono-
vno pognal staro domačo žago venecijanko, na kar je bil 
posebej ponosen. 
Preizkusil pa se je tudi kot novinar. »Cel kup reči me je 
zanimalo, bil sem kritičen, pa sem začel pisati o kmetijski 
problematiki. Že v petdesetih letih sem dobil novinarsko 
izkaznico kot dopisnik Radia Ljubljana, Maribora in slo-
venskega Primorja,« je povedal ob neki priložnosti. Pisal je 
tudi za Kmečki glas, Dnevnik in seveda domači Gorenjski 
glas. V zadnjih letih je redno pošiljal na roke skrbno napi-
sane prispevke za radovljiški občinski časopis Deželne novi-
ce. Rad je zapisal predvsem kaj, kar bi se sicer pozabilo: o 
ljudeh, dogodkih in znamenitostih v domači vasi. 
Kot je povedal njegov prijatelj Danilo, je Ciril imel rad dru-
žbo, vedno je bil obkrožen s prijatelji in skupaj so razdrli 
marsikatero igrivo. 
Vitalen in aktiven je bil vse do zadnjega in kot bi kaj slutil, 
je še obiskal sorodnike, zatem pa mirno, pri peči, na domu 
v preljubih Mošnjah, zaspal ... Pokopali so ga prav na nje-
gov 87. rojstni dan. Za njim so ostali številni zapiski, roko-
pisi, nešteti utrinki o Mošnjah in zgodovini, o ljudeh in o 
časih, ki jih ni več. Pogrešali ga bodo žena, otroci, vnuki in 
pravnuk, številni prijatelji. Pogrešale ga bodo Mošnje. Naj 
mu bo lahka mošenjska zemlja.

Urša Peternel

V spomin

Ciril Zupan 
(1930–2017)
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Maša Likosar

Zdi se, da mitska zgodba 
Krope počasi izumira. Pred-
sednica turističnega druš-
tva Kropa Metka Kavčič 
nam je zaupala, da v Kropi 
prebiva le še 150 avtohtonih 
Kroparjev, nekoč jih je bilo 
1400. Prav zato je Kovaški 
šmaren za pristne Kroparje 
tako velik praznik, kot sta 
velika noč in božič. Kot pra-
vi legenda, so leta 1705 mla-
di Kroparji med pašo drob-

nice našli Marijino podobo, 
to naj bi bilo znamenje, da 
bo morda njihovo težaško 
življenje enkrat boljše. V 
čast Kroparske matere 
božje so na mestu njene 
najdbe zgradili cerkev. Dan 
njenega blagoslova 2. julij 
so Kroparji vzeli za svoj 
praznik. Na ta datum vsako 
leto posvetijo sv. mašo 
kovačem. 
Kot se za Kovaški šmaren 
spodobi, sta bila osrednja 
dogodka kuhanje oglja ter 

umetniško kovanje. Trška 
Kropa je postala prostor 
prireditvenim, kulturnim, 
športnim, etnološkim in 
zabavnim dogodkom. Vrata 
obiskovalcem so odprli 
Kovaški muzej Kropa, vige-
njca Vice in muzejska hiša 
Foušaritnica. Letošnja 
novost so bili jamarji 
Jamarskega društva Kranj, 
ki so otroke učili jamarskih 
vozlov, predvsem pa je bil 
za njih zanimiv zipline oz. 
spust po jeklenici, ki so ga 

jamarji speljali preko Kro-
parice. 
Metka Kavič pravi, da je bil 
obisk Krope kot malega trga 
nadvse zadovoljiv, zagotovo 
večji kot lansko leto. Turistič-
no društvo Kropa med dru-
gim letos obeležuje štiride-
seto leto uradnega delovanja. 
Kroparjem priznajmo, da jim 
je kovaški šmaren uspel in da 
smo vsi obiskovalci odšli sreč-
ni z žarečimi žeblji v očeh, 
kot pravi verz slovenskega 
pesnika Otona Župančiča. 

Kovaški šmaren v Kropi
V soboto, 8. julija, je v Kropi ponovno odzvanjalo kladivo, kovali so žeblje, kadilo se je iz oglarske 
kope, kuhali so oglje.

V vigenjcu Vice so se kovali žeblji. / Foto: Tina Dokl Pihalni orkester Vodice zabava obiskovalce. / Foto: Tina Dokl

Pestra ponudba stojnic na ulicah Krope / Foto: Tina Dokl
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Matjaž Klemenc

Od nedelje do naslednje 
nedelje bo svetovno prvens-
tvo v plavanju v Budimpešti. 
Iz radovljiškega kluba bo 
slovenske barve branila 
Anja Klinar.
Pred glavno tekmo sezone 
je bilo kar nekaj preizku-
šenj. Omenimo tri. Na 
odprtem prvenstvu Francije 
je bila Anja Klinar tretja na 
400 m prosto, Tjaša Pintar 
pa osma na 50 m prsno. 
Obe sta bili zelo uspešni na 
mednarodnem mitingu 
Zlati medved v Zagrebu. 
Anja je bila prva na 400 m 
prosto, 100 m delfin in 800 
m prosto. Tjaša je bila prva 
na 50 m prsno in 100 m 
prsno ter druga na 200 m 
mešano. Omeniti velja še 
prvo mesto Mance Marčun 
na 200 m prosto in tretje 
mesto Roka Pečarja na 
1500 m prosto. Radovljiški 
plavalni miting, nastopilo 
je 313 plavalcev in plavalk iz 
štirinajstih držav, je bila 
zadnja postaja pred Budim-
pešto. Pobližje si poglejmo, 
komu od radovljiških pla-
valcev in plavalk se je v 
absolutni konkurenci uspe-
lo uvrstiti na stopničke. 
Prvo ime je bila zagotovo 
Tjaša Pintar, ki je zabeležila 
štiri zmage (50 m prsno, 
200 m prsno, 200 m meša-
no, 100 m prsno) in bila 

tretja na 50 m prosto. Žan 
Pogačar je bil najhitrejši na 
100 m hrbtno. Na pol krajši 
razdalji je bil drugi. Zmage 
se je še veselil Jan Toman 
na 400 m prosto. Rok Pečar 
je bil drugi na 1500 m pro-
sto in tretji na 800 m pros-
to. Anja Klinar je bila zaradi 
bližajočega prvenstva tokrat 
le v vlogi gledalke. Nekaj 
besed nam je Anja nameni-
la o pripravah na letošnje 
največje tekmovanje in o 
tem, kaj pričakuje: »Na zad-
njih tekmah in treningih 
mi je šlo dobro. Več sem 
pričakovala le od odprtega 
državnega prvenstva Fran-
cije, kjer je bila zelo močna 

konkurenca. Žal so dobro 
plavanje onemogočili slabi 
vremenski pogoji. Do 
Budimpešte je še teden dni 
in upam, da se bo forma še 
dvignila. Dobro bo treba 
plavati že v kvalifikacijah. 
Jutranje plavanje mi odgo-
varja in tu vidim svojo pre-
dnost. Veseli me, da imam 
že prvi dan (23. 7., o. p.) 
uvodno tekmo na 400 m 
prosto. Težko je, če moraš 
dolgo časa čakati na nastop. 
Drugo disciplino 200 m 
delfin imam na sporedu v 
sredo (26. 7., o. p.). Želim 
uživati v plavanju in se pri-
bližati osebnemu rekordu v 
obeh disciplinah. Kam me 

bo to pripeljalo, je težko 
reči. Nerada napovedujem 
neke uvrstitve.«
Domačo tekmo je za slovo 
od plavanja izkoristil Robert 
Žbogar, ob Anji Klinar glav-
ni adut zadnjih let Plavalne-
ga kluba Gorenjska banka 
Radovljica. Ob slovesu sta 
mu predsednik kluba Aleš 
Klement in župan občine 
Radovljica Ciril Globočnik 
izročila spominsko sliko. 
Robert je po simbolično 
odplavanih 50 m v radovlji-
škem bazenu, kjer je prebil 
nešteto ur, povedal: »Da 
preneham z aktivnim plava-
njem, ni bila težka odloči-
tev. Za to potezo sem se 
odločil po olimpijskih igrah 
2016 v Riu. Zadnjo sezono 
sem začel sproščeno, fokus 
pa je bil usmerjen na zim-
sko državno prvenstvo v 
kratkih bazenih. Glede sve-
tovnega prvenstva, kjer sem 
imel normo, je bila opcija 
odprta, na koncu pa sem 
prvenstvo prečrtal. V dvaj-
setih letih moje plavalne 
kariere je bilo veliko lepih in 
tudi slabih trenutkov. Sam 
se bom vedno spominjal 
lepih. Če moram kaj od tega 
dati v ospredje, je nastop na 
dvojnih olimpijskih igrah, v 
Londonu 2012 in Riu 2016. 
Aktivnemu plavanju sem na 
današnji dan rekel adijo. V 
prihodnosti se tudi ne vidim 
v vlogi trenerja.«

Plavalno slovo 
Roberta Žbogarja
Glavna zgodba letošnjega 41. Mednarodnega plavalnega mitinga v Radovljici je bilo plavalno slovo 
Roberta Žbogarja.

Robert Žbogar se poslavlja od aktivnega plavanja, Anjo 
Klinar čaka nastop na svetovnem prvenstvu v Budimpešti.

Matjaž Klemenc

Drugo soboto v juliju so v 
Kropi pripravili Tek po uli-
cah Krope, že deveti po vrsti. 
Simpatičen je njihov slogan 
Skozi Kropo v Evropo … in v 
svet. Višek prireditve je tek 
na razdalji 10,8 km (trije 
krogi okrog Krope). Za ta 
tek je bilo prijavljeno triin-
dvajset tekmovalcev: osem-
najst tekačev in pet tekačic. 
V moški konkurenci je s 
progo najhitreje opravil 
Andrej Mikelj iz Stražiša pri 
Kranju. Ko je pritekel v cilj, 
je ura pokazala 41 minut, 6 
sekund in 3 stotinke. Drugi 
je bil Dejan Bogataj (41:34,7), 
tretji Jože Kirm (44:23,6). V 

ženski konkurenci je bila 
najhitrejša Lili Mohorič iz 
Tržiča (58:55,8), druga je 
bi la  Stanka Slatnar 
(1;00:04,1), tretja pa Minka 
Pogačnik Šimnic (1;05:23,5). 
Absolutni zmagovalec 
Andrej Mikelj je po tekmi 
povedal: »Na Teku po ulicah 
Krope sem prvič. Proga, ki 
je malo navzgor, malo nav-
zdol, mi je ustrezala. Najte-
žji del je klanec pri kopališ-
ču. Ko misliš, da si prema-
gal klanec, gre še navzgor. 
Končni čas je soliden. Razli-
ko sem naredil na začetku 
spusta tretjega kroga. Na to 
tekmo še pridem.« Zmago-
valci po posameznih katego-
rijah: moški od 20 do 35 let: 
Peter Štrukelj; moški od 36 
do 40 let: Andrej Mikelj; 
ženske, moški od 41 do 45 
let: Minka Pogačnik Šimnic, 
Domen Kozjek; ženske, 
moški od 46 do 50 let: Stan-
ka Slatnar, Miro Radosavlje-
vič; ženske, moški od 51 do 
55 let: Lili Mohorič, Jože 
Kirm; moški od 56 do 60 

let: Franci Koder; moški od 
61 let in starejši: Štefan Leš-
nik. Na popularni Kroparski 
milji, en krog, 3,6 km, sta 
zmagi pripadli Urošu Roz-
manu (12:28,8) in Pšenici 
Kovačič (15:09,3). Na 1000 
m so se merili dečki in 
deklice, stari od 10 do 15 let. 
Zmagi sta pripadli Vesni 
Gašperšič (4:34,0) in Gaš-
perju Rožiču (4:29,0). Dečki 

in deklice do 9. leta starosti 
so tekli na 400 m. Pri dekli-
cah je bila najhitrejša Anja 
Zupan (2:20,5), pri dečkih 
pa Jan Jelovčan (1:27,7). 
Tekma je potekala v lepem, 
sončnem vremenu. Pripom-
be gredo le neodgovornim 
voznikom, ki niso upošteva-
li zapore ceste. Drugo leto 
bo Kropa gostila jubilejni 
10. Tek po ulicah Krope.

Skozi Kropo v svet  

Na koncu prvi in drugi: Andrej Mikelj, številka 18, in Dejan 
Bogataj

Državno prvenstvo za mlajše mladince ter mlajše člane ni 
bilo uspešno samo po rezultatih. Neja Omanovič je v tros-
koku osvojila drugo mesto in bila tretja v skoku v daljino. 
Patricia Šolar je bila prva v metu diska in tretja v suvanju 
krogle. Lara Krnc je bila druga v skoku v daljino, Karin Avse-
nek pa tretja v hoji na 5000 m. Matic Silič je osvojil prvi 
mesti v skoku v višino in troskoku ter drugo mesto v skoku 
v daljino, Rok Makuc v tej disciplini tretji. Žan Baškovč je bil 
drugi v metu diska. Pri mlajših članih je prvo mesto osvojil 
Irenej Bozovičar v metu diska, drugo mesto je osvojil Filip 
Baumgartner v teku na 5000 m ter tretje Žiga Tavčar v suva-
nju krogle. Trina Praprotnik Malej je osvojila prvo mesto v 
troskoku in drugo mesto v teku na 200 m. Trina je na mitin-
gu v Mariboru izpolnila normo v troskoku za evropsko 
prvenstvo za starejše mladince in mladinke, Neja Omanovič 
je bila tretja v troskoku. Selekciji U12 in U14 sta nastopili na 
ekipni tekmi. Fantje v U12 so bili drugi, dekleta pa četrta. V 
kategoriji U14 je šesto mesto pripadlo fantom, dekletom pa 
osmo. Lara Krnc, Matic Silič, Neja Omanovič in Zan Baš-
kovč so se udeležili četveroboja mladinskih reprezentanc 
Slovenije, Češke, Slovaške in gostiteljice Madžarske. Lara je 
bila v skoku v daljino druga, Neja tretja v troskoku, Matic 
peti v skoku v višino in Žan sedmi v metu diska. Tik pred 
zaključkom redakcije smo izvedli, da je bila Lara Krnc na 
Svetovnem prvenstvu za mlajše mladince v Keniji sedma v 
sedmeroboju Neja Omanovič pa petnajsta v troskoku.

Atletika

Z uspehom do norm

V Radovljici se je z zaključnim turnirjem končala in-line liga. 
Letos je v dveh ligah sodelovalo sedemnajst ekip: v Extra ligi 
osem ekip in devet ekip v Prvi ligi. V Prvi ligi je bila na koncu 
na vrhu ekipa Prosports, druga Golazen, tretja pa Vikingi, sle-
dijo Trim tim 2, Pavza, Jaka Muda, Strele z Bele, Pacienti in 
Black Steelers. Najboljši strelec Prve lige je bil Miha Bulovec 
(Trim tim 2) s 43 goli, najkoristnejši igralec Žan Zupan (Pro-
sports), najboljši vratar pa Kristjan Šenk (Prosports). V Extra 
ligi se je naslova veselila ekipa Blejska Dobrava. Srebro je pri-
padlo ekipi Klub radovljiških študentov, bron pa ekipi Trim 
tim. Sledijo Pink Panters, Conditus, The Club Goats, Luftarji in 
Šebo Team. V Extra ligi je v polno največkrat meril Matevž 
Erman (Pink Panters). Dosegel je 37 zadetkov. Za najkoristnej-
šega igralca so kapetani izbrali Jureta Sotlarja (Klub radovljiš-
kih študentov), najboljši vratar pa je bil Tomaž Trelc (Klub 
radovljiških študentov). Finalna tekma se je končala z rezulta-
tom 9:2. Vseeno je treba omeniti, da je bila ekipa Klub radov-
ljiških študentov v finalu močno oslabljena, saj so prvi vratar 
in glavni igralci odšli na svetovno in-line prvenstvo.

In-line

Zmagi za Blejsko Dobravo in Prosports

Teden dni pred bazenskimi plavalci na svetovnem prvens-
tvu v Budimpešti so s tekmovanjem začeli plavalci v daljin-
skem plavanju na 10 km. Tekme se je udeležila članica Pla-
valnega kluba gorenjska banka Radovljica Špela Perše. Po 
dveh tretjinah proge je bila Špela še v vodilni skupini. V zad-
nji četrtini ji je zmanjkalo moči in končala je na štiriindvaj-
setem mestu. Kako se je Špela odrezala na 5 km, bomo 
poročali v naslednji številki.

Plavanje 

Za uvod štiriindvajseta

Prvo nedeljo v avgustu je v Radovljici, na trgu pred graščino, 
na sporedu 9. Masters turnir dvojic v prstometu. Doslej so 
bili trije turnirji na bazenu v Kropi, dva v kampu Šobec, leto-
šnji pa bo že četrti v Radovljici. Turnir, ki se bo začel ob 10. 
uri, je dobro obiskan. Finale je predviden za 14.30. Za ogre-
vanje sta bila v juliju dva turnirja dvojic. V Kropi (prej je bil 
turnir na Vodiški planini) se je merilo dvanajst mešanih dvo-
jic. Medalje so prejeli: zlato Angelca in Andrej Kranjc (Kam-
na Gorica), srebrno Marjetka in Polde Kunc (Golnik), brona-
sto Anita in Milan Šmajd (Britof-Rokce). V Lescah je bil tur-
nir naključno izžrebanih dvojic ob dnevu Krajevne skupno-
sti Lesce. Merilo se je pet parov. Zmagala je dvojica Stane 
Repovž-Dušan Erjavc. Drugo mesto sta osvojila Brane 
Novak in Matjaž Klemenc. Tretje mesto je pripadlo dvojici 
Marjan Jambrovič-Marjan Trtnik.

Prstomet

V Kropi in V Lescah
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

V Campitellu di Fassa v Italiji so se športni plezalci merili v 
težavnosti na evropskem prvenstvu. Od Radovljičanov sta 
nastopila Domen Škofic in Vita Lukan. Domen je imel kar 
nekaj smole, saj je zaradi novih pravil, omejen čas plezanja 6 
minut, ni imel priznane preplezane višine in je tekmovanje 
končal na petem mestu. Vita je bila trinajsta. Oba sta nasto-
pila tudi na dveh tekmah v težavnosti za svetovni pokal. V 
uvodni tekmi v švicarskem Villarsu je Domen stopil na drugo 
stopničko, Vita je osvojila petnajsto mesto. V Chamonixu v 
Franciji sta oba ostala v polfinalu. Domen je bil na koncu tri-
najsti, Vita pa štirinajsta. Vita je skupaj z Lukom Potočarjem 
nastopila na evropskem pokalu v težavnosti. Tekma je bila v 
Švici, v mestu Uster. Oba sta nastopila v kategoriji kadetov. 
Navdušila je Vita s prvim mestom, Luka je bil peti.

Športno plezanje

Smola Domna Škofica

Matjaž Klemenc

Državno prvenstvo v 1. Slo-
venski ligi je Triglav odprl 
na gostovanju v Dravogradu 
proti ekipi Ankarana. Ste 
zadovoljni s točko?
"Smo razočarani, ker nismo 
zmagali. Bili smo boljša eki-
pa, z več priložnostmi, ki jih 
žal nismo izkoristili. Jutri 
doma igramo z Mariborom in 
upam na pozitiven rezultat."

Kako ste zadovoljni s pripra-
vljalnimi tekmami?
"Če gledam z vidika ekipe, 
smo večino pripravljalnih 
tekem odigrali dobro. Tudi 
na tekmah, ki smo jih izgu-
bili, je bila igra boljša od 
rezultata. Na večini tekem je 
trener v obeh polčasih v igro 
poslal dve mešani eki-
pi.  Imeli smo veliko prija-
teljskih tekem, tako da je na 
večino tekem šlo samo za 
eno postavo igralcev in 
nekaj menjav, tako da smo 
vsi odigrali na vsaj treh do 
štirih tekmah po 90 minut."

Kako je potekala vaša nogo-
metna pot?
"Oče je igral mali nogomet 
pa je hitro tudi meni nogo-
metna žoga postala všeč. Pri 
šestih letih sem začel z veli-
kim nogometom na Bledu. 
Po slabih dveh letih sem šel 
v kranjski Triglav, kjer sem 
šel skozi vse selekcije in v 
večini teh sem bil tudi kape-
tan. Iz generacije letnik 
1996 sem sedaj edini v član-
ski ekipi Triglava."

Bili ste del ekipe, ki je suve-
reno osvojila prvo mesto v 2. 

Slovenski nogometni ligi. 
Kako ste vi videli prvenstvo?
"Razen malce krize smo bili 
večino prvenstva za razred 
ali celo dva boljši od ostalih 
ekip. Če smo odigrali tako, 
kot smo se pred tekmo 
dogovorili, smo prišli do 
gladkih zmag. Napačni pri-
stop ni prinesel želenega 
rezultata, a važno, da smo se 
iz tega nekaj naučili."

Ste pričakovali, da boste več 
igrali? Večino ste bili v vlogi 
prve ali druge zamenjave.
"Sezona je bila zame kar 
uspešna. Res je, da sem bil 
največkrat v vlogi 'jokerja', 
kar mi je odgovarjalo. S svo-
jo hitrostjo sem lahko nare-
dil razliko in posledica tega 
je bilo tudi nekaj golov. 
Vesel sem, da se nisem sre-
čal s poškodbami."

Dvakrat ste zadeli v polno. 
Gol v gosteh z Dravo vam bo 
zagotovo še dolgo ostal v 
spominu, saj je bil vaš pre-
mierni v 2. Slovenski ligi?
"Ta gol proti Dravi, dosegel 
sem ga z glavo, mi bo res 
ostal v lepem spominu. Goli 
z glavo niso moja special-
nost, tako da ima še večjo 
težo. Drugič sem zadel proti 
Brežicam. Skozi sezono 
sem imel še nekaj lepih pri-
ložnosti, a na koncu sem 
ostal pri dveh zadetkih."

Vaše igralno mesto je krilni 
napadalec. Je hitrost, ki ste 
jo že omenili, vaše najmoč-
nejše orožje?
"Ja, tako je. Tukaj bi dodal 
še prodornost."

Na čem morate v prihodno-
sti največ delati?

"Največ moram delati na 
sprejemu in oddajanju žoge 
ter tehniki."

Trenerja Sinišo Brkiča je 
zamenjal Tonči Žlogar. 
"Vsak trener prinese neko 
spremembo. Pod vodstvom 
Tončija Žlogarja delamo 
zelo intenzivno." 

Kje vidite Triglav na koncu 
sezone 2017/2018?
"Pričakujem, da sezono lah-
ko končamo nekje v sredini. 
Maribor, Olimpija, Domžale 
in Gorica so v ospredju. 
Ostalih pet klubov lahko 
premaga eden drugega."

Začetek doma vam ne gre 
najbolj na roko, saj imate tri 
težke tekmece. Prve tri 
domače tekme so proti eki-
pam Maribor, Olimpija, 
Gorica ...
"Res je, a upam na dober 
uvod." 

S tem, da boste nastopili v 1. 
Slovenski ligi, ste si en cilj 
verjetno že izpolnili? 
"Bil sem uspešen že s kadet-
sko in mladinsko ekipo Tri-
glava, a to se z napredovan-
jem s člansko ekipo v 1. Slo-
vensko nogometno ligo ne 
more primerjati." 

Kaj si želite doseči v nogo-
metu še v prihodnosti?
"V letošnji sezoni si želim čim 
več priložnosti za igro. Kot 
vsak nogometaš si želim v pri-
hodnosti igrati v tujini ali v 
najboljših slovenskih klubih. 
V naslednjih dveh, treh sezo-
nah bo marsikaj bolj jasnega 
glede moje nogometne poti."

Gola proti Dravi  
ne bom pozabil
Matic Ahačič, 21-letni Radovljičan, je šel skozi vse selekcije Nogometnega kluba Triglav. Letos bo 
prvič okusil članski prvoligaški nogomet.

Matic Ahačič, nogometaš NK Triglav Kranj

Vilma Stanovnik

Bled – Drugo julijsko soboto 
so Vitezi dobrega teka znova 
poskrbeli za še eno uspešno 
tekaško prireditev. Na teka-
ški progi okoli Blejskega 
jezera je namreč uživalo več 
kot štiri tisoč tekačev, zanje 
pa je navijalo tudi okoli štiri 
tisoč navijačev. 
Na glavnem teku, nočni 
desetki, se je točno ob 22. 
uri na startu zbralo rekor-
dno število tekmovalcev, kar 
3003 tekačev iz Slovenije in 
21 drugih držav sveta. Zma-
go je po napetem boju odne-
sel odlični atlet Mitja Krevs, 
ki se je vrnil po poškodbi in 

s časom 33:05 na koncu 
zanesljivo slavil pred nekda-
njim državnim prvakom v 
maratonu Janezom Mule-
jem (AK Radovljica). Za nji-
ma sta v cilj prišla še mladi 
Radovljičan Filip Baumgart-
ner in nekdanji zmagovalec 
na 10ki Peter Kastelic. Pri 
dekletih je sloves najbolje 
opravičila atletinja Sonja 
Roman, ki je zmagala s 
časom 36:28 pred lansko 
zmagovalko Nejo Kršinar in 
legendo slovenskega teka 
Heleno Javornik.
Med bosonogimi tekači je 
zmagal Uroš Kralj, ki je sla-
vil pred Janezom Mihovcem 
in Gregom Derlinkom. Naj-
boljša bosonoga tekmovalka 
je bila Sanja Vebster, druga 
je bila Irena Gruntar, tretja 
pa Savi Švigelj.
Letošnjo izvedbo Nočne 
10ke so popestrili tudi zani-
mivi gostje. Med drugimi so 
bili to vrhunski tekači in 

znani olimpijci Primož 
Kobe, ki je za tekače navijal 
v vodilnem avtu, Žana Roj-
nik, Roman Kejžar, Helena 
Javornik in Sadik Mujkič ter 
vrhunski atleti Mitja Krevs, 
Janez Mulej, Denis Šketako 
in Neja Kršinar. Manjkal ni 
niti ambasador Coca-Cole 
Jure Košir. Hokejist Tomaž 
Razingar je bil štarter. Tekel 
je tudi predsednik države 
Borut Pahor in dokazal, da 
je v odlični formi.
Po Ozarinem rekreativnem 
teku so Vitezi Dobrega Teka 
društvu Ozara predali ček z 
donacijo za 3003 evre, ki so 
jih zbrali od startnin.
Tekači so pohvalili novosti 
in izboljšave letošnje prire-
ditve in bili navdušeni nad 
pohodnimi palicami ter 
naglavnimi lučkami v daril-
ni vrečki. Zanimiv in zaba-
ven je bil tudi spremljajoči 
program ter žur s skupino 
Joške v'n.

Tekmovali na nočni desetki
Na rekordni blejski tekaški prireditvi sta se izkazala tudi Janez Mulej in Filip Baumgartner.

Najboljši trije na nočni desetki: Janez Mulej, Mitja Krevs in Filip Baumgartner / Foto: Tina Dokl

Lidija Pajk, članica Atletskega kluba Radovljica, je uspešno 
nastopila v Celju in Čakovcu. V Celju je potekalo državno 
prvenstvo Slovenije za veterane. Lidija je nastopila v katego-
riji Ž40 in osvojila naslov državne prvakinje v disciplinah na 
200 m in 400 m.  V Čakovcu, na odprtem državnem prven-
stvu Hrvaške za veterane, pa je osvojila  tri prva mesta, in 
sicer na 200 m, 400 m in 800 m.

Atletika

Pajkova uspešna v Celju in Čakovcu

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: 
narocnine@g-glas.si
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Splača se biti  
naročnik  
Gorenjskega glasa
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Marjana Ahačič

Dijaki in učitelji Srednje 
gostinske in turistične šole 
Radovljica so letos že sed-
mič sodelovali v nacional-
nem projektu spodbujanja 
bralne kulture Rastem s 
knjigo.
"Prek projekta skušamo 
učence motivirati za branje 
mladinskega leposlovja slo-
venskih avtorjev ter jih spo-
dbuditi k obiskovanju splo-
šnih knjižnic," je povedala 
profesorica slovenščine 
Zdenka Markelj. Obiskali so 
domačo Knjižnico Antona 
Tomaža Linharta Radovlji-
ca, kjer so prejeli knjige in 

pridobivali knjižnično-infor-
macijsko znanje in se sez-
nanjali z najnovejšim mla-
dinskim leposlovjem.
Letos so srednješolci v okvi-
ru projekta brali delo pisate-
ljice Marjane Moškrič Sanje 
o belem štrpedu. "Knjiga je 
dijake zelo pritegnila. Na 
bralnih srečanjih smo se 
pogovarjali o družbeni kriti-
ki, socialni izključenosti, o 
upiranju logiki »ponorelega 
sveta«, o razbijanju pred-
sodkov, o spodbujanju strp-
nosti do drugačnih …," je 
povedala Zdenka Markelj. 
V šolski knjižnici so knjigo 
predstavili z manjšo razsta-
vo, dijaki pa so takole strnili 

vtise o prebranem: "Zgodba 
Sanje o belem štrpedu je še 
kako aktualna! – Všeč mi je 
sočen mladostniški jezik v 
knjigi. – Všeč mi je, da je 
knjiga napisana v prvi osebi, 
z mladimi junaki sem se 
lahko poistovetila. – Tudi 
sam včasih mislim, da je 
svet razdeljen na neko cono, 
od koder prihaja večina, in 
predel, ki je le za redke 
izbrance in kamor večina 
izmed nas nima vstopa. 
Včasih smo zato jezni, žalo-
stni, tolažimo pa se z dejs-
tvom, da ni vse v denarju in 
da so več vredni mirna vest 
in dobri odnosi med nami. 
– Včasih se mi zdi, da živi-

mo v svetu brez upanja na 
boljšo prihodnost, sanjamo 
sicer o »zelenem gaju«, da 
bo bolje, a nam vedno pot 
prekriža črni štrped. A ne 
odnehamo, tudi mi upamo, 
da nekoč pa le pride ta svet-
loba – beli štrped. – Meni se 
zdi zgodba zelo zanimiva za 
mladinski film."
Pisateljica Marjana Moškrič 
je dijakom pisno odgovorila 
na nekaj zastavljenih vpra-
šanj in jim položila na srce: 
»Ne bodite žalostni, ne 
bodite nesrečni … ne prepu-
stite se brezvoljnosti in obu-
pu. Na tem svetu je kljub 
vsemu veliko možnosti in 
tudi dobrih in prijaznih lju-
di. In veste, kaj! Štrped še ni 
rekel zadnje besede … Nekje 
v moji … in vaši prihodnosti 
bo še enkrat reševal svet … 
Pssssssssssssssssst!«                                                                    

Rastem s knjigo

Marjana Ahačič

V soboto, 5. avgusta, bo v 
Radovljiški graščini prvi 
koncert 35. Festivala Radov-
ljica. Koncert pod naslovom 
Claudio Monteverdi – Lacri-
me d'amante bo posvečen 
Monteverdijevim madriga-
lom ob 450. obletnici skla-
dateljevega rojstva. Nastopil 
bo šestčlanski vokalni 
ansambel La Compagnia del 
Madrigale, ki velja za vodilni 
italijanski sestav za izvajan-
je tega repertoarja. Do 22. 
avgusta se bo na festivalu 
zvrstilo deset koncertnih 
večerov v baročni dvorani 
Radovljiške graščine in en 
koncert že tradicionalno v 
cerkvi Marijinega oznanjen-
ja v Velesovem. Na letoš-
njem festivalu bodo nastopili 
umetniki iz enajstih evrop-
skih držav, Južne Afrike, 
ZDA in Kanade. V sklopu 
festivala tudi letos prirejajo 
dve delavnici – za pevce so 
organizirali delavnico z 
legendarnim nizozemskim 
basistom Harryjem van der 
Kampom, tečaj za kljunasto 
flavto pa bo tudi letos vodila 
domačinka Mateja Bajt. 
Festival, ki ga že enajsto leto 
oblikuje Domen Marinčič, 
vsako leto obišče približno 
2500 obiskovalcev. Letos ga 
bosta med drugim zaznamo-
vali dve obletnici, 450. oblet-
nica rojstva skladatelja Clau-
dia Monteverdija in 250. 
obletnica smrti skladatelja 
Georga Philippa Telemanna, 
ki jima bosta posvečena dva 
koncerta. Več večerov prina-
ša tudi glasbo, povezano z 
ozemljem današnje Sloveni-
je. Na koncertu z največjo 
zasedbo na festivalu v zad-
njih enajstih letih bo prvič po 
17. stoletju zazvenela pozno-
renesančna polifonija iz 
rokopisov, povezanih z ljub-
ljansko stolnico in gornje-
grajsko sostolnico. Že tradici-
onalno imajo posebno mesto 
v festivalskem programu pro-
jekti, ki poudarjajo nekoč 
neločljivo povezavo med 
besedo in glasbo. Letos so to 
nove glasbene rekonstrukcije 
pesmi iz staroislandskega 
epa Edda, ki so ga zapisali v 
13. stoletju, večer Montever-
dijevih madrigalov in Schu-
bertov cikel samospevov 
Lepa mlinarica. Za kar nekaj 
koncertnih večerov so glasbe-
niki pripravili program, ki bo 
na festivalu predstavljen pre-
mierno.
V teh dneh vrata že odpira 
festivalska pisarna. Tudi letos 
jo vodi Marija Kolar, predse-
dnica Društva ljubiteljev sta-
re glasbe, ki festival organizi-
ra. "Urejamo še zadnje tehni-

čne podrobnosti v zvezi s 
prihodi glasbenikov, sicer pa 
vse teče tako, kot smo načrto-
vali," je povedala Kolarjeva. 
Pri organizaciji se prireditelji 
tako kot vsa leta doslej nasla-
njajo na pomoč prostovolj-
cev, stalna ekipa desetih ljudi 
je tudi letos pripravljena zavi-
hati rokave in pomagati, da 
prireditev izpeljejo na najviš-
jem nivoju.
"Veseli smo podpore lokalne 
skupnosti, zadovoljni smo, 
ker nam na pomoč vsako leto 
priskoči Glasbena šola Rado-
vljica; v njihovih prostorih se 
dobro počutimo. Prav tako 
nam pomagajo radovljiški 
turistični ponudniki: glasbe-
nike bomo tudi letos nastani-
li v Hotelu Grajski dvor, kjer 
nam zanje vedno ponudijo 
ugodne cene. Grajska gostil-
nica se prilagodi njihovemu 
ritmu, tako da jim večerjo 
prijazno ponudijo pozno zve-
čer po koncertih, ko je velika 
večina drugih gostinskih 
lokalov že zdavnaj zaprtih. In 
ne nazadnje med naše zveste 
podpornike sodi tudi cvetli-
čarna Spaans, ki skrbi za 
dekoracijo koncertnih pros-
torov," je povedala Marija 
Kolar.
Kot pravi, so vstopnice že na 
voljo, tako v festivalski pisar-
ni kot v sistemu Eventim. 
Cene ostajajo enake kot lani: 
11 evrov za študente in upo-
kojence in 16 evrov za ostale 
poslušalce, še nekaj dodat-
nih ugodnosti so pripravili 
tudi za abonmajske vstopni-
ce za celotni festival. Kot je 
še povedala Kolarjeva, so za 
prevoz na koncerte tudi 
letos na voljo posebni kon-
certni avtobusi, ki vozijo v 
Radovljico iz Ljubljane in 
nazaj, tako iz Ljubljane kot 
iz Radovljice je urejen tudi 
avtobusni prevoz na koncert 
v Velesovo.

Spet v znamenju 
stare glasbe
Organizatorji 35. Festivala Radovljica tudi letos 
obljubljajo vrhunske koncertne večere z glasbeno 
dediščino od 13. do 20. stoletja. Med 3. in 22. 
avgustom se bo v baročni dvorani Radovljiške 
graščine zvrstilo deset koncertnih večerov, eden 
bo tradicionalno tudi v cerkvi v Velesovem.

Domačinka, priznana 
flavtistka Mateja Bajt bo v 
okviru festivala tudi letos 
vodila tečaj za kljunasto 
flavto.

Kaja Beton

Gorenjsko podeželsko lon-
čarstvo je predstavljeno z 
izdelki iz dveh največjih 
centrov podeželskega lon-
čarstva na Gorenjskem: bliž-
njega Ljubna in Komende. 
V vasi Ljubno so že sredi 16. 
stoletja ustanovili lončarski 
ceh in sloveli kot zelo spret-
ni mojstri, v 17. stoletju pa 
so se kosali z mestnimi lon-
čarji iz Škofje Loke v izdela-
vi žganih vrčev za rudnik 
živega srebra v Idriji. Konec 
19. stoletja je bilo v Ljubnem 
lončarjev še devet, po prvi 
svetovni vojni pa le še dva. V 
Komendi, ki je bila z okoliš-
kimi vasmi drugo lončarsko 
središče na Gorenjskem, je 
bilo pred prvo svetovno voj-
no lončarjev še 50, po vojni 
pa se je njihovo število in 
delo zaradi zaprtja trga na 
Reki in v Trstu hitro manj-
šalo. Zanimivi na razstavi so 
poslikani detajli, v katerih se 
sklede iz Ljubnega in 
Komende tudi razlikujejo. 
Za sklede iz Ljubnega je bila 
namreč značilna stilizirana 
cvetlična dekoracija, v 
Komendi pa so okrasje dela-
li s prstom, pomočenim v 
olje. Poleg lončenih skled iz 
srede 19. stoletja je razstav-
ljeno tudi leseno lončarsko 
vreteno iz Komende.
Razstava je le del večletnega 
projekta Magušarjeve hiše. 
V letošnjem letu so v sodelo-
vanju z Mestnim muzejem 
Radovljica začeli s temelji-
tim popisom keramike v 
hiši. Čez desetletja se je 
zbralo in nabralo ogromno 
izdelkov, ki bodo v prihod-
njih treh letih razdeljeni in 
predstavljeni v še štirih 

tematskih sklopih. Nasled-
nja na vrsti bo razstava kera-
mike, ki se ni uporabljala v 
kuhinji, temveč za tran-
sport, shranjevanje, napelja-
ve in podobno. Kot tretji del 
bo predstavljena keramika 
najdena v hiši. To je kerami-
ka, ki so jo za seboj pustili 
nekdanji prebivalci velike 
Magušarjeve hiše. Prav ta 
keramika je bila prva, ki jo je 
Urban Magušar začel zbirati 
pa tudi sestavljati in lepiti, 
saj so jo ob adaptacijah hiše 
našli zares veliko. Hkrati z 
njo bodo predstavili tudi 
družino Magušar, saj je v 
hiši ohranjeno bogato arhiv-
sko gradivo nekdanjih pre-
bivalcev. Četrti sklop bo 
avtorska keramika Urbana 
Magušarja, zadnji del pa bo 
študijska razstava o kerami-
ki.
Po besedah lastnika hiše in 
vseh zbirk Urbana Magušar-

ja je predvsem zamuden 
sam popis in digitalizacija. 
»V procesu vsak izdelek vza-
meš v roke približno deset-
krat; da ga očistiš, fotografi-
raš, izmeriš, primerno shra-
niš. Zato na dan lahko v 
osmih urah urediš približno 
20 enot.« Znanja o keramiki 
mu sicer, kot pravi, ne manj-
ka, vendar pa kljub temu 
informacije išče in preverja 
tudi pri kustosih v Narod-
nem, Etnografskem in 
Gorenjskem muzeju ter 
veliko na internetu. 
Slovenija sicer nima zaokro-
ženega muzeja o lončarstvu, 
imamo pa lončarske zbirke 
v sklopu regijskih in nacio-
nalnih muzejev. »Lončars-
tvo v Sloveniji vseeno nikdar 
ni bilo primarna obrt, zani-
mivo pa je, da je Valvasor 
zapisal, da je na Kranjskem 
več lončarjev kot v Avstriji. 
Vsekakor je lončarstvo bilo 

razširjeno in spada med 
najstarejše obrti pri nas, bilo 
pa je vedno vezano na naha-
jališča gline.« Prav nahajali-
šča gline v Sloveniji so nas-
lednji Urbanov projekt, ki 
poteka vzporedno. V načrtu 
ima izdelavo kataloga oziro-
ma zemljevida slovenskih 
glin, v katerega bo vključil 
70 nahajališč gline. Zbral je 
lokalne prebivalce ob teh 
nahajališčih, ki so izkazali 
velik interes in se z navduše-
njem odzvali. »Petindvajset 
glin že imam, ko bodo zbra-
ne vse, sledijo tehnološki 
testi.« Z njimi želijo z žga-
njem pri različnih tempera-
turah pridobiti informacije 
o posameznem nahajališču 
glede barve, teksture, poroz-
nosti in drugih karakteris-
tik, ki vplivajo na uporabo in 
videz gline. Rezultat bo raz-
stava, obstranski cilj projek-
ta pa je tudi povezovanje. 

Gorenjsko podeželsko 
lončarstvo 
Urban Magušar v svoji hiši na Linhartovem trgu že več let načrtno zbira in ureja zbirko lončarskih 
izdelkov. Junija so v pritličju odprli majhno razstavo gorenjskega podeželskega lončarstva, v 
prihodnjih letih pa imajo v načrtu dodati še štiri vsebinske razstave na temo lončarstva.

Razstava gorenjskega podeželskega lončarstva v Magušarjevi hiši v Radovljici 
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Marjana Ahačič

Na deskah dvorane kultur-
nega doma v Kropi se je v 
treh tednih zvrstilo 14 gleda-
liških in glasbenih dogod-
kov, ki so vsi po vrsti navdu-
šili občinstvo. To je za naj-
boljši izbralo dve predstavi: 
kot najboljšo tujo so zadnji 
dan festivala razglasili pred-
stavo Popotnica (La Viajera 
del Rio), s katero je v Kropi 
gostovala argentinska gleda-
liška skupina Devenir iz 
mesta La Plata, za najboljšo 
domačo pa so gledalci izbra-
li predstavo Alamut v režiji 
Milana Goloba kranjskih 
gimnazijcev v sodelovanju s 
Prešernovim gledališčem.
Argentinske gledališčnike je 
na Gorenjsko pripeljala 
Cecilia Prenz Kopušar, res-
nična popotnica iz predsta-
ve. Zakonca Kopušar zadnja 
leta živita (tudi) v Kamni 
Gorici in pomembno vpliva-
ta na kulturno-umetniško 
dogajanje v občini.
“Jaz sem Popotnica,” prizna 
Cecilia Pernz Kopušar. “Pred-
stava je nastala na podlagi 
moje knjige, S kolesom preko 
reke bi lahko prevedli naslov. 
Govori o punci, ki živi v treh 
državah in skozi dogodke svo-
jega življenja pripoveduje 
zgodbo teh dežel, zgodbo treh 
različnih generacij. Popotnica 
je zgodba o družini, v kateri 
so stari starši pred prvo sve-
tovno vojno zbežali iz Jugos-
lavije v Argentino, jo zaradi 
vojaških diktatur zapustili in 
se z otroki preselili v Beograd 
ter kasneje v Trst, hči pa si 
ustvarja svoje življenje tam, 
kamor jo zanese korak.
„S Cecilio se že zelo dolgo 
poznava, poznam tudi vse 
ljudi, ki so liki v njenem 
romanu, tako da sem se 
seveda hitro odločil, da njeno 
knjigo oblikujem v predsta-
vo. V Argentini smo jo odi-

grali več kot štiridesetkrat,“ 
je povedal vodja gledališča 
Devenir Gustavo  Vallejos. 
“Nastopali smo v Madridu, 
Barceloni, Milanu in Trstu 
in ker smo že bili v Evropi, 
smo pač prišli še v Sloveni-
jo,” je še dodal z nasmehom.
Nad Slovenijo je bil navdu-
šen in obenem presenečen. 
Pravi, da si jo je glede na to, 
kaj je slišal o njej iz časov, 
ko je bila še del Jugoslavije, 
predstavljal kot pusto in 
sivo. „Ko sem prišel, sem 
videl sodobno evropsko 
državo, polno barv in miru, 
sproščeno, sploh v primerja-
vi z Argentino, kjer je vse 
bolj kaotično,“ je povedal.
Tudi igralka  Verónica Gon-
zález je bila rada tu, uživala 
je v predstavi, ki jo vidi kot 
univerzalno zgodbo žensk, 
ki so v težkih časih šle prek 
težave. “To so ženske, ki 
gredo naprej, in takšne žen-
ske so povsod po svetu. Iz 
različnih vzrokov so morale 
migrirati, po prvi, drugi sve-

tovni vojni, danes … iz 
Argentine, v Argentino … 
žensko občutje je vedno in 
povsod isto.”
Prireditev v Kropi je sklenila 
Romanca v Karlovcu, pred-
stava domače dramske sku-
pine Čofta, ki deluje v okvi-
ru KD Kropa. Odigrali so jo 
pred Fovšaritnico, govori pa 
o grehih, grešnikih in kazni 
ter o tem, da ni rečeno, da so 
stvari v resnici takšne, kot se 
nam zdijo na prvi (površni) 
pogled.
„Se bomo zgražali nad bese-
dičenjem in primitivnostjo, 
ki jo je sposoben drug člo-
vek? Mogoče se bomo le 
smejali človeškim slabos-
tim. Zakaj že? Morda se 
nam bo nekdaj resnično živ-
ljenje zdelo neresnično, 
izmišljeno in ga bomo zav-
račali, češ tega pa ni bilo? 
Kaj šele, da bi si mislili, da 
je v današnjem svetu, ki je 
urejen in dostojen, to sploh 
mogoče. Veliko vprašanj za 
Kropo nekdaj in danes,  ob 

katerih velja razmisliti,” ob 
predstavi razmišlja njen 
avtor, režiser, dramaturg in 
scenograf Anže Habjan. Kot 
pravi, je predstava nastala 
po različnih motivih, pove-
zanih z zgodovino Krope in 
Kamne Gorice in življenjem 
prebivalcev nekoč in danes. 
Predstavo bodo še igrali, 
jeseni in pozimi v domačih 
krajih in okolici ter nazad-
nje še konec maja prihodnje 
leto na Linhartovem marato-
nu.
Anže Habjan, vodja festivala, 
sicer letošnji Festival gledali-
šča v Kropi ocenjuje kot 
uspešen. “Zadovoljni smo 
tako s programom kot z obi-
skom, ki je bil letos še večji 
kot lani; natančnih številk še 
nismo zbrali, a že lahko reče-
mo, da se je povečal predv-
sem obisk publike iz okoliš-
kih krajev. Največ občinstva 
so imele otroške predstave, 
domača predstava ter dogod-
ki z mednarodno udeležbo, 
tako glasbeni kot gledališki. 
Veliko zanimanja je bilo 
seveda tudi za poznano in 
uspešno predstavo Alamut 
ter za premierno predstavi-
tev filma o nastanku legende 
o najdbi podobe Matere 
Božje v Kropi.”
To pomeni, da lahko prihod-
nje leto pričakujemo že peti 
gledališki festival. “S še bolj 
kvalitetnim programom, 
tako v rednem kot v sprem-
ljevalnem delu,” obljubljajo 
organizatorji, zadovoljni 
tudi s podporo lokalnega 
okolja, predvsem domačih 
društev in podjetij. Festivalu 
je dal dodaten pomen tudi 
obisk in nagovor župana 
Cirila Globočnika ter držav-
nozborske poslanke Irene 
Kotnik, ki je tudi podelila 
priznanja zmagovalnima 
predstavama.

Najbolj sta navdušila 
Popotnica in Alamut
S predstavo domačih gledališčnikov, dramske skupine Čofta, se je v petek, 7. julija, spustil zastor 
letošnjega Festivala gledališča Kropa.

Verónica González v Popotnici, otvoritveni predstavi letošnjega Festivala gledališča  
v Kropi. / Foto: Primož Pičulin

Romanca v Karlovcu, predstava domače dramske skupine Čofta, v kateri igrajo Alma 
Jelenc, Špela Habjanič, Darinka Filipovič, Simona Vrenko Grgurevič, Barbara Lavtar, 
Andraž Pavlič, Davorin Bratuš, France Fister, Tone Fister in Rok Filipovič. / Foto: Tina Dokl

Saša Hrženjak, 
samostojna kadrovska svetovalka
v Agenciji M servis, d. o. o.
Slovenski trg 8, Kranj
051 374 411 

Vse je drugače
»Današnja mladina ljubi razkošje, se grdo vede, prezira av

toriteto, nima nobenega spoštovanja do starejših in raje go
vori, kot dela. Mladi ljudje niti ne vstanejo, ko starejši vstopijo. 
Ugovarjajo svojim staršem, v družbi se širokoustijo, pri mizi 
goltajo slaščice in prekrižanih nog tiranizirajo učitelje.« To je 
opazil že Sokrat.

Starejšim generacijam so bile mlajše generacije od nekdaj 
nerazumljene. In vsaka trenutna generacija ima občutek, da 
je potegnila krajši konec kot ena pred njo. Odkar so milenijci 
(generacija, rojena po 1980) na trgu dela, pa se je s pomočjo 
moderne tehnologije in medijev ta medgeneracijski razkorak 
še povečal. Generacija, rojena po drugi svetovni vojni, si je v 
življenju želela preproste stvari: lastno streho nad glavo, tri 
otroke in službo. Služba je bila le služba. Imeti družino in hišo 
so bile sanje večine. Milenijci po drugi strani postavljajo na 
prvo mesto življenjski slog in iskanje višjega pomena v sedan
jem času. Živijo za zdaj. Pri njih se prepletata služba in družba. 
Ni nenavadno, da so s sodelavci najboljši prijatelji, ni nena
vadno, da so njihove stranke najboljši prijatelji. Želijo si dela, v 
katerem lahko prepoznajo višji smisel svojega življenja, želijo 
si opravljati delo v podjetju z vizijo, ki razume posameznika, ki 
spodbuja inovativnost in pušča sledi, ki so družbeno priznane 
in prepoznavne. 

Zanimivo se je pogovarjati z delodajalci, ki imajo občutek, da 
morajo mlade takoj po prihodu na delovno mesto ukrotiti. Ve
likokrat slišim očitke, da so mladi muhasta, sebična generacija, ki 
si želi zaslužit čim več čim prej. Pri tem pozabljajo, da so oni dobili 
službo v bolj prijaznem času. Težava v nerazumevanju med ge
neracijami je seveda veliko bolj kompleksna – zelo dobro je vid
na v tistih podjetjih, kjer je način vodenja zamrznil pred 30 leti. 

Nedvomno se bodo v podjetjih še nekaj časa srečevali 
posamezniki, pripadniki različnih generacij. Verjamem, da le 
z aktivnim poslušanjem in razumevanjem drug drugega, em
patijo in medsebojnim spoštovanjem lahko dosežemo klimo, 
ki bo pripomogla k večji produktivnosti in učinkovitosti na 
delovnem mestu.  
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Ivanka Korošec

Po ovinkih se cesta nad Pod-
nartom vije skozi gozd, nato 
pa se odpre osončena plano-
ta, kjer stoji vas Poljšica. 
Ima približno stotnijo prebi-
valcev in 28 hiš. Tokratna 
jubilantka je doma v eni od 
teh hiš, a kdor bi pričakoval, 
da bo iz nje stopila ženička z 
ruto na glavi in s predpasni-
kom na sebi, bi se hudo 
zmotil. Kajti Slavka Jerala je 
do pike urejena gospa, nego-
vana in elegantna, kot bi se 
podajala v gledališče ali ope-
ro. 
Rodila se je 4. julija 1925 v 
Podbrezjah kot prva izmed 
desetih otrok. »Mama je bila 
šivilja in zmeraj bolna. Po 
vsakem porodu je zbolela za 
pljučnico, tako da sem 
morala potem jaz varovati 
otroke. Vsaj dva sem jaz 'gor 
spravila',« se spominja. 
»Otroštvo je bilo zelo lepo, 
ker smo se imeli radi. Tudi 
lačni nismo bili nikoli, 
doma smo imeli krave, tako 
da je bilo vsaj mleka in 
krompirja dovolj.«
Po končani osnovni šoli se 
je zaposlila v Kranju, v dela-
vnici za šivanje čevljev, kas-
neje pa v Peku. »Moj ata in 
moj kasnejši mož Franci sta 
skupaj delala v Podnartu na 
mostu, ki je bil podrt. Atu 
sem nosila kosilo in čeprav 
sem bila takrat še otrok, sem 
bila Franciju všeč. Ata mu je 
rekel, da naj kar pride k 
nam, ker imamo dosti 
deklet; ena bo že prava zan-
je.« In vendar je bila ravno 
Slavka tista prava. Med voj-
no ga tri leta ni videla, saj je 
bil v partizanih. Bil je ranjen 
in se je zdravil v bolnišnici 
Franja. Kasneje so z družino 
velikokrat šli pogledat, v 
kateri postelji je ležal. Po 
poklicu je bil čevljar, zato se 
po domače pri njih reče Pri 
Šuštarju. Ko je ozdravel, je 
popravljal svojim soborcem 
čevlje. 
Poročila sta se leta 1950, 
naslednje leto se jima je 
rodila hčerka Mira. Oba sta 
hodila v službo v Peko Tržič. 
»Mož je bil v pisarni, jaz pa 
sem 'štepala' zgornje dele za 
čevlje. Vsak dan sva preho-
dila veliko razdaljo iz Poljši-
ce do Dupelj, nato pa z vla-
kom v Tržič.« Hčerko sta 
pustila v Podbrezjah pri nje-
nih starših in sta jo vsak dan 
mimogrede iz službe obis-
kovala. Po treh letih sta jo 
vzela na Poljšico. Ko se je 
rodila druga hčerka, Tatja-
na, je Slavka pustila službo, 
saj je bila dolga pot prena-
porna in je terjala preveč 

časa. Doma je bilo dela 
dovolj; njegovi starši so ime-
li nekaj zemlje pa kozo in 
prašiče. Hčeri se spominja-
ta, kako so hodili v Besnico s 
košem in vrečo nabirat lisi-
čje tace za živali. Ko je bil 
kasneje mož invalidsko upo-
kojen, je doma izdeloval 
copate. Po devetem infarktu 
je umrl v starosti 72 let, Sla-
vka pa je zdaj že 22 let vdo-
va.  
S hčerko Tatjano živita v 
spodnjem delu hiše, zgoraj 
je vnuk z družino. Hčerka 
Mira pa si je osnovala druži-
no na Spodnji Lipnici. Ima 
tri vnuke in sedem pravnu-
kov, ki jo vedno znova razve-
seljujejo. Pogosto jo obišče-
jo, telefonirajo ji vsak dan. 
Že vse življenje rada poje. 
Ob svoji 90-letnici je dobila 
od ljubljanskega nadškofa 
priznanje za 75 let petja na 
koru v cerkvi na Ovsišah. Če 
prištejemo še leta, ko je pela 
v domačih Podbrezjah, se 
njen pevski staž povzpne na 
zavidljivo številko 80 let! Pri 
devetdesetih letih je še veza-
la birmo pravnuku Aljažu. 
Vsako nedeljo jo hči pelje k 
maši, kjer obe pojeta v cer-
kvenem zboru. S ponosom 
pove, da še nikoli ni zamu-
dila nobene polnočnice. 
»Vedno sem rada urejena, 
ne samo za obiske ali za k 
maši,« je povedala. Pa ne 
samo obleke, urejena je tudi 
njena frizura, koža, še zlasti 
obraz, ki sploh ne kaže nje-
nih let.
Rada se zgodaj zjutraj 
odpravi na sprehod. Vedno 
ima tudi veliko obiskov. Lju-
dje, ki hodijo v bližnjo okoli-
co po regrat ali gobe, se 
vedno oglasijo pri njej. Sku-

ha kosilo, posebno rada ga 
postreže vnuku, preden se 
ta odpravi v službo. Gleda 
televizijska poročila in nada-
ljevanke, bere, saj ima naro-
čenih veliko časopisov in 
revij. Vse jo zanima, od 
športa do politike. »Moram 
biti na tekočem, da vem, 
kako gre naši Sloveniji,« 
pravi. Zelo je zadovoljna, 
ker jo ob koncih tedna hčer-
ka in njen partner vedno in 
povsod vzameta s seboj. 
Brez telefona seveda ne gre, 
veliko klicev ima, lahko pa 
tudi ona pokliče druge, 
nekaj telefonskih številk zna 
celo na pamet. Razveseli se 
klicev vnukov, saj jo vedno 
zanima, če je 'padla' kakšna 
petka v šoli. 
»Pogrešam pa Milko Fister, 
s katero me je vezalo dolgo-
letno iskreno prijateljstvo. 
Tudi ona je pela na koru in 
ko so ji moči opešale in ni 
mogla več na kor, me je vsa-
ko nedeljo po maši poklica-
la, da sva malo poklepetali. 
Sicer pa mi ni nikoli dolg-
čas. Zdravnik mi je rekel, 
naj se po kosilu uležem, 
ampak sploh nimam časa za 
počitek.« 
Slavka Jerala je lahko vzor 
vsem, ki se iščejo in se v 
pomanjkanju zamisli, kam s 
časom, utapljajo v nezado-
voljstvu in osebnih stiskah. 
In ko se zjutraj na svojih 
sprehodih ozre po prelepi 
pokrajini, se gotovo vedno 
znova zaveda Lepote. Tiste, 
ki celi in obnavlja, ki zdravi 
in izpolnjuje. Govori ji o 
nečem, po čemer vsi hrepe-
nimo – po harmoniji, ki 
valovi skozi vse in odpira 
srce, ostri um ter širi zave-
danje.

Jeralova Slavka  
je praznovala
Kdor bi pričakoval, da bo iz hiše stopila ženička z ruto na glavi in s 
predpasnikom na sebi, bi se hudo zmotil; Slavka Jerala s Poljšice je tudi pri 
dvaindevetdesetih urejena in elegantna gospa.

Slavka Jerala

Peter Kolman

Pred desetletji je Begunjšči-
ca za begunjske kmete 
pomenila dodaten vir krme 
za živino, saj je v dolini pri-
manjkovalo pašnikov. Po 2. 
svetovni vojni je košnja 
kopišč zamrla, številni obi-
čaji in tradicije, povezane s 
tem vsakoletnim dogod-
kom, pa skoraj odšle v poza-
bo. Starodavno tradicijo in 
znanje o planinski košnji so 
do neke mere ohranili kosci 
pri Roblekovem domu, da 
pa ti običaji košnje, spravlja-
nja sena in z njimi poveza-
nih opravil ne bi odšli v 
pozabo, jih bodo begunjski 
kosci in grabljice predstavili 
v soboto, 5. avgusta ob 10. 
uri pri Roblekovem domu 
na Begunjščici. 
Opravilo košnje je slikovito 
opisal že dr. Jakob Prešern 
leta 1933 v Planinskem vest-
niku: »Seno se pokosi s koso 
na kratkem kosišču, noge pa 
morajo biti oborožene z 
derezami. Seno se spravi 
potem na določen prostor, 
na malo ravnico, kjer se iz 

njega z veliko umetnostjo 
postavi kopa. Ta mora biti 
napravljena točno po pravi-
lih glede oblike in gostosti 
sena, da vzdrži jesensko 
deževje in prve zimske 
viharje v svoji zunanjosti in 
kvaliteti sena. Kopa ima v 
sredi v zemljo zataknjen 
visok drog, ki se tudi tukaj 
imenuje ostrv. Ostrv je pod-
prta od štirih strani z manj-
šimi drogovi, ki segajo neka-
ko do prve tretjine višine 
ostrvi. Ti drogovi se imenu-

jejo komarče. Prostor, kjer 
stoji kopa, pa tudi ona povr-
šina, kjer se nakosi seno za 
kopo, se imenuje kopišče. V 
kopi čaka seno pozne jeseni 
ali zime, ko zapade prvi 
sneg; zdaj se seno poveže s 
srobotom — dandanes že z 
žico — v »bremena«, se 
spravi na vejah do prve poti 
in prepelje dalje na saneh v 
dolino. «Zanimiv etnološki 
dogodek bo priložnost, da 
del preteklosti doživimo 
tudi danes.  

Košnja na Begunjščici
Begunjski kosci in grabljice bodo obudili tradicijo košnje na Begunjščici in z 
njo povezanih običajev.

Kosci in grabljice na Begunjščici nekoč
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Peter Kolman

Vaška korita so bila nekoč 
pomemben del oskrbe z 
vodo za domačije in kmeti-
je. Običajno so bila last vaš-
kih skupnosti in so služila 
kot viri pitne vode, za pranje 
in tudi za napajanje živine. 
Nemalokrat pa so jih v vro-
čih dneh za kopanje izkori-
stili tudi otroci. 
Podobno je bilo tudi z vaš-
kim koritom, ki še danes sto-
ji pred Strevčevo domačijo v 
Begunjah. Prvotno naj bi 
korito stalo nekaj deset met-
rov vzhodneje, pred domači-
jo Pri Bogatinu. Kasneje, ver-
jetno leta 1900, so ga zaradi 
pomanjkanja vode prestavili 
na sedanje mesto med Strev-
čevo in Bohinčevo hišo. Leta 
1906 je bil v Begunjah zgra-
jen javni vodovod, a je korito 
ostalo v aktivni rabi vse do 
šestdesetih let prejšnjega 
stoletja. Služilo je tudi kot 
napajalno korito, mimo kate-
rega so pastirji v času od sv. 
Florjana (4. maj) do vseh 
svetih (1. november) dnevno 
gnali krave na pašo v dolino 
Drago.
Turistično društvo Begunje 
je ob koritu postavilo tudi 

informativno tablo, na kateri 
je predstavljena manj pozna-
na najdba. V sadovnjaku za 
vodnim koritom so leta 1970 
v globini metra in pol naklju-
čno našli tri skeletne grobo-
ve in keramičen lonček v 
velikosti 11,7 x 7,1 cm. Najde-
ni lonček je izdelan iz sivo 
do rjavo žgane gline, kar pri-
ča, da je bil žgan na odprtem 
ognjišču. Okrašen je z valov-
nicami, ki so bile vrezane z 
navpičnimi potegi z lončar-
skim glavnikom. Motiv valo-
vnice na tej vrsti keramike je 
bil zelo pogost v času pozne 
antike in preseljevanja ljud-
stev, kar nam kažejo najdbe 
keramike iz Ajdne in drugih 
sorodnih najdišč iz tega 
obdobja. Najdba je bila sicer 
datirana v čas 8. oz. 9. stole-
tja in je pripisana Slovanom 
karantansko-keltske faze. 
Povsem verjetno pa je, da je 
lonček starejši in ga lahko 
štejemo za izdelek starosel-
ske keramike domače proiz-
vodnje iz časa pozne antike 
(4. oz. 5. stoletje). Na infor-
mativni tabli je tudi fotogra-
fija te zanimive najdbe, toč-
ka, na kateri se lahko odžeja-
te, pa dodana tematski Vaški 
poti, ki vodi skozi Begunje.

Ob vaškem koritu 
se lahko odžejate
Na pobudo krajanov so obnovili vaško korito  
Pri Strevcu v Begunjah. 

Marjana Ahačič

Posavec je vrtec, ki tesno 
sodeluje z ožjo in širšo oko-
lico. Letos spomladi so tako 
zaposlene v okviru strokov-
ne ekskurzije Vzgojno-vars-
tvenega zavoda Radovljica 
obiskale Gimnazijo Celje 
Center, kjer so se povezale z 

oddelki programa za pred-
šolsko vzgojo. Konec maja 
so jim dijaki drugega letnika 
obisk vrnili – kar 90 se jih je 
družilo z otroki in vzgojitel-
jicami. "Sprejeli so jih z veli-
kim veseljem, saj je bila pri-
jetna mladina vidno vedože-
ljna znanja spoznavanja 
pedagoškega poklica. Glede 

na njihov odziv je bilo zado-
voljstvo obojestransko," je 
povedala ravnateljica VVZ 
Radovljica Marja Čad. Vrtec 
se jim je predstavil z venč-
kom otroških pesmi in ple-
som ter na kratko seznanil z 
vzgojno-izobraževalnim 
delom in dejavnostmi, ki so 
se izvajale v letošnjem šol-

skem letu. Dijaki so si ogle-
dali prostore vrtca in se poi-
grali z otroki. Druženje, ki 
se je nadaljevalo v senci vrt-
čevskega igrišča, je bilo 
sproščeno in zanimivo tako 
za dijake kot za najmlajše. 
Srednješolci so tako lahko v 
kratkem času povezali teori-
jo s prakso.

Celjski gimnazijci na obisku v vrtcu

Na sekaškem tekmovanju, ki ga je konec junija v Radovljici 
pripravilo Gozdarsko društvo Lipniške doline Lisjak, se je 
letos pomerilo štiriintrideset sekačev, tokrat prvič po strogih 
merilih mednarodne zveze sekaških tekmovanj. Udeležilo 
se ga je 34 tekmovalcev, ki so se najprej pomerili v štirih 
disciplinah; atraktivna menjava verige in obračanje letve, 
zasek in podžagovanje, kombinirani rez ter precizen rez, 
finalisti pa še v za gledalce posebej privlačnem kleščenju. 
Zmagal je Avstrijec Mathias Morgenstern, sicer svetovni 
mladinski prvak, drugi je bil Slovenec Janez Meden, nasto-
pila pa je tudi ekipa društva Lisjak v postavi Matjaž Razin-
ger, Matej Dolenc, Peter Benedik in Nace Ovsenek. 

Tekmovanje sekačev v Radovljici

Na poligonu za trgovino Spar se je v spretnosti, 
natančnosti in hitrosti pomerilo 34 sekačev. / Foto: Primož Pičulin
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»Dajejo mi takšno energijo, 
da se tega ne da opisati! Ko 
jih gledaš, si rečeš: Življenje 
je enostavno! Če oni to zmo-
rejo ...« Takole tekaški tre-
ner Klemen Dolenc iz 
Vrbenj opisuje delo s skupi-
no tekačev z motnjami v 
duševnem razvoju iz CUDV 
Matevža Langusa iz Radov-
ljice, ki jih je pred štirimi 
leti začel navduševati nad 
tekom. Pet tekov za pet nas-
mehov se je na začetku ime-
noval projekt, v katerega je 
bilo prvo leto vključenih pet 
oziroma na koncu šest upo-
rabnikov CUDV Matevža 
Langusa Radovljica, že kma-
lu pa je projekt prerasel 

gorenjske okvire in danes v 
njem sodelujejo osebe z 
motnjo v duševnem razvoju 
iz vse Slovenije. Po Kleme-
novi zaslugi se udeležujejo 
tudi čisto običajnih tekaških 
prireditev, celo maratonov, 
kjer povsem enakovredno 
tekmujejo z drugimi. Kle-
men je za svojo srčnost in 
neštete prostovoljne ure, ki 
jih preživlja na treningu s 
svojimi varovanci, pred krat-
kim prejel naziv naj prosto-
voljec leta 2016. 

Pretekli Ljubljanski 
maraton
Kot je povedal Klemen, se je 
treninga s prvo šesterico 
tekačev lotil tako, kot se loti 

treninga z vsemi drugimi: s 
kombinacijo hoje in teka. 
»Takoj sem videl, da so to 
ljudje, ki v vsako stvar, ki se 
je lotijo, dajo sto odstotkov 
sebe ... Ob tem pa vložijo 
tudi toliko srčnosti, da se 
tega ne da opisati ...« Kle-
men je na začetku s svojimi 
varovanci treniral enkrat 
tedensko, vselej v skladu z 
njihovimi sposobnostmi, 
tekli pa so tudi sami. In že 

takoj prvo leto jih je peljal 
na več organiziranih tekov, 
za piko na i tudi na Ljubljan-
sko desetko. In prav vsi so jo 
brez večjih težav pretekli! 
Projekt se je nato iz leta v 
leto širil in lani je bilo na 
Ljubljanskem maratonu že 
več kot trideset Klemenovih 
varovancev, ki so tekli na 
deset, 21, trije pa kar na 42 
kilometrov! »To smo dosegli 
brez težav in vsi so rekli: še 
bomo šli!« je povedal Kle-
men, ki mu v projektu 
pomagajo tudi prijatelji, k 
sodelovanju pa mu je uspelo 
pritegniti tudi donatorje. 
Klemen je prepričan, da so 
varovanci kljub omejitvam, 
ki jim jih je postavila narava, 
sposobni doseči ogromno, 
so zelo dojemljivi, predvsem 
pa so neverjetno srčni. Pa še 
zdaleč ne gre zgolj za niza-
nje tekov in uvrstitev na veli-

kih tekmovanjih. Nasprot-
no, Klemen želi svoje varo-
vance naučiti zdravega nači-
na življenja, preživljanja 
prostega časa v naravi, ki je 
po njegovem prepričanju 
najboljši prostor za gibanje, 
sprostitev, tudi regeneracijo. 
Je, skratka, popoln prostor, 
je prepričan sogovornik, ki 
je lani s svojo tekaško skupi-
no pripravil tudi dobrodelni 
koncert na Bledu, na kate-
rem so zbirali sredstva za 
plačilo startnin varovancev 
na Ljubljanskem maratonu. 
Nemalokrat Klemen za svo-
je varovance prispeva tudi iz 
svojega žepa, jim kupi teka-
ške copate, jih po teku pelje 
na kavo in tortico, jim prine-
se domače jogurte ... A kot 
pravi, je to malenkost v pri-
merjavi s tem, koliko so 
varovanci vrnili njemu s 
svojo predanostjo, energijo, 
hvaležnostjo.
Klemen si želi, da bi v tekaš-
ko druščino pripeljal še nove 
in nove člane, uporabnike 
varstveno-delovnih centrov 
iz vse države. Eden od veli-
kih ciljev pa je tudi, da bi pri-
hodnje leto vsaj enega od 

svojih tekačev odpeljal na 
enega od svetovnih marato-
nov, newyorškega. 

Samota, narava, gozd
Klemen je sicer dolgoletni 
športnik, tekač, kolesar, dua-
tlonec, pred štirimi leti je za 
svojo petdesetletnico opravil 
celo z ironmanom. Je tudi 
trener pri Atletskem klubu 
Radovljica in vodi svojo 
tekaško skupino. Klemen 
izhaja z znane kmetije 
Dolenc, ki se ukvarja s prire-
jo krav, imajo jih kar 140 
(Klemen menda za čisto vsa-
ko ve, kako ji je ime), zad-
njih nekaj let pa izdelujejo 
tudi odlične jogurte in druge 
mlečne izdelke. Na kmetiji 
je bil njegov največji učitelj 
žal že pokojni oče, o kate-
rem govori z velikim spošto-
vanjem, v športu pa se je, 
kot pravi, ogromno naučil 
od različnih ljudi, med nji-
mi so Iztok Čop, preminuli 
kolesar Jure Robič, zdravni-
ca Nada Rotovnik Kozjek in 
številni drugi. Je pa tudi oče 
treh otrok in že dvakratni 
dedek. In kam gre teč za 
svojo dušo, zase? "Zase si pa 
zadnje čase vzamem prema-
lo časa!" priznava. Teče mor-
da dvakrat na teden, čeprav 
je priporočljivo teči vsaj tri-
krat, štirikrat tedensko. 
"Podvin, Grofija, to je moj 
najljubši teren. Samota, 
narava, gozd ..."

"Klemen je prijazen 
in dober trener"
Klemen Dolenc iz Vrbenj je pred kratkim prejel naziv naj prostovoljec leta 2016. Osebe z motnjo v 
duševnem razvoju navdušuje nad tekom, z njimi pa se udeležuje tudi običajnih tekaških prireditev. 
Trije njegovi varovanci so že pretekli 42 kilometrov Ljubljanskega maratona, prihodnje leto pa ciljajo 
kar na – New York!

Klemen Dolenc, naj prostovoljec leta 2016 / Foto: Gorazd Kavčič

Klemenova ekipa na Ljubljanskem maratonu / Foto: osebni arhiv

»Klemen se mi zdi prijazen in dobrosrčen. Je 
dober trener. Naučil me je, kako se pripravim na 
tek in kaj moram narediti, da zdržim celih 42 
kilometrov. Izkušnja, ki sem jo pridobil, ko sva 
tekla 42-ko, je bila res dobra.« Željko N.

»Klemena zelo spoštujem, saj nas trenira in z 
nami hodi na tekmovanja. Naučil nas je, kako 
moramo trenirati in se pripraviti za tek, za kar 
sem mu hvaležna. Večkrat nam je prinesel tudi 
jogurte, kar me je zelo razveselilo.« Barbara P.

Sprejel jih je predsednik države

V sredo, 12. julija, je sto petdeset otrok, ki obiskujejo letošnji oratorij v radovljiški župniji, skupaj s štiridesetimi animatorji in župnikom Andrejem Županom obiskalo predsednika 
Pahorja, ki jih je prijazno sprejel v predsedniški palači.
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Iva Dolenc
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`eleji in sadje v alkoholu
Marmelade,

[e vedno obstajajo, stvari, ki jih ni mogo~e kupiti – enostavno

jih mora{ narediti sam. Sem, seveda, spadajo tudi doma~e

marmelade, `eleji in sadje v alkoholu.

Enostavno naravne ali z za~imbami in aromami izbolj{ane –

marmelade predstavljajo vi{ek vsakega zajtrka.

V knjigi, ki je pred vami vam ponujamo ve~ kot 80 slastnih

receptov, ki so sestavljeni tako razumljivo, da se kuhanja

marmelade lahko lotijo tudi manj ve{~e roke.

Kakorkoli `e, doma narejene marmelade, `eleji ali sadje 

v alkoholu zapakirani v li~ni embala`i so lahko tudi 

za`eleno darilo.

@elimo vam veliko zabave pri preizku{anju receptov 

in poizku{anju doma narejenih dobrot!

www.kmeckiglas.com
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bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.
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Knjiga Zdrave in 
zdravilne vode Slo-
venije prinaša opise 
in fotografije stotih 
izvirov, studencev 
in vrelcev ter drugih 
voda po vsej državi, 
s katerimi si lahko 
pomagamo pri 
ohranjanju zdravja 
in odpravljanju 
naših zdravstvenih 
tegob. Pred vami  
je odličen vodnik, 
ki vas bo popeljal 
do zdravih in 
zdravilnih vodnih 
virov, ki jih doslej 
morda niste 
poznali.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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NEDELJA, 23. julija
ROMANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV, ob 10.00: slovesna sveta 
maša, ki jo bo daroval pater Peter Lavrih, Bazilika Marije Pomagaj 
na Brezjah

ČETRTEK, 27. julija
ČETRTKOVE OSVEŽITVE NA TRGU, ob 21.00: KONCERT FLAMEN-
CO PROJECT IN STREET FOOD Z OKUSI RADOLCE, Linhartov trg 
Radovljica

PETEK, 28. julija
LETNI KINO, ob 21.30: Ameriška pastorala, ZDA, trg pred Linharto-
vo dvorano Radovljica     

NEDELJA, 30. julija
PRIREDITVE OB PRAZNIKU OBČINE RADOVLJICA, SREČANJE 
MEST NA VENERINI POTI, od 10.00 do 19.00: sejem mojstrov 
domače in umetnostne obrti, ulične predstave, lokostrelski turnir, 
srednjeveški plesi, Linhartov trg Radovljica

ČETRTEK, 3. avgusta
OSREDNJA SLOVESNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE 
RADOVLJICA S PODELITVIJO PRIZNANJ, ob 19.00: Baročna dvora-
na Radovljiške graščine

ČETRTKOVE OSVEŽITVE NA TRGU, ob 20.00: KONCERT BID 
BANG Z ALENKO GODEC, Linhartov trg Radovljica

PETEK, 4. avgusta
LETNI KINO, ob 21.00: Molk, ZDA, Tajvan, Mehika, trg pred Linhar-
tovo dvorano Radovljica     

SOBOTA, 5. avgusta
PRIREDITVE OB PRAZNIKU OBČINE RADOVLJICA, ob 10.00: Dela-
vnica Igriva arhitektura »Radovljica – staro mesto«, Galerija Šivčeva 
hiša, Radovljica 

SOBOTNA PODVINSKA TRŽNICA, od 10.00 do 12.00, pred Vilo 
Podvin

PRIREDITVE OB PRAZNIKU OBČINE RADOVLJICA, ob 11.00: Spo-
minsko srečanje s kulturnim programom ob 76. obletnici ustanovit-
ve Cankarjevega bataljona, Partizanski dom na Vodiški planini

35. FESTIVAL RADOVLJICA 2017, ob 20.00: Madrigali Claudia Monte-
verdija, Ansambel La Compagnia del Madrigale, Radovljiška graščina

NEDELJA, 6. avgusta
BOLŠJAK, od 9.00 do 13.00, Linhartov trg, Radovljica

35. FESTIVAL RADOVLJICA 2017, ob 20.00: Giuseppe Tartini in 
sodobniki, David Plantier in Annabelle Luis, Radovljiška graščina

TOREK, 8. avgusta
35. FESTIVAL RADOVLJICA 2017, ob 20.00: Franz Schubert: Lepa 
mlinarica, Aco Aleksander Bišćević in Wolfgang Brunner, Radovljiška 
graščina

SREDA, 9. avgusta
35. FESTIVAL RADOVLJICA 2017, ob 20.00: Iz staroislandskega epa 
Edda, Ansambel Moirai, Radovljiška graščina

PETEK, 11. avgusta 
LETNI KINO, ob 21.00: Marguerite, Francija, Belgija, trg pred Lin-
hartovo dvorano Radovljica     

SOBOTA, 12. avgusta 
35. FESTIVAL RADOVLJICA 2017, ob 20.00: Georg Philipp Tele-
mann: Mala komorna glasba, Stefan Temmingh in The Gentleman's 
Band, Radovljiška graščina

NEDELJA, 13. avgusta
35. FESTIVAL RADOVLJICA 2017, ob 20.00: Poznorenesančna polifo-
nija iz Hrenovih kodeksov 

Ingenium Ensemble, ansambel renesančnih pozavn, Harry van der 
Kamp, Cerkev Marijinega oznanjenja, Velesovo (Adergas)

PONEDELJEK, 14. avgusta
35. FESTIVAL RADOVLJICA 2017, ob 18.00: Zaključni koncert tečaja 
za kljunasto flavto Matejo Bajt, Radovljiška graščina

TOREK, 15. avgusta
VELIKI ŠMAREN, ob 10.00: slovesna sveta maša z obnovo posvetit-
ve Mariji, ki jo bo daroval nadškof Stanislav Zore, Bazilika Marije 
Pomagaj na Brezjah

PREPEVANJE PRI MARKOVI KAPELCI, ob 19.30, Kamna Gorica

SREDA, 16. avgusta
35. FESTIVAL RADOVLJICA 2017, ob 20.00: Iz beležnice beneškega tro-
bentača Zorzija, Ansambel Les haulz et les bas, Radovljiška graščina

22. julij–16. avgust 2017 Fotonatečaj Dogodki  
v občini Radovljica

Dogodki v občini Radovljica 2016, tema Čebele in 
čebelarstvo: Matica in roj, avtor Jasim Suljanović, 3. nagrada

Marjana Ahačič

Združenje borcev za vredno-
te NOB Radovljica v soboto, 
5. avgusta, organizira spo-
minsko slovesnost ob 76. 
obletnici ustanovitve Can-
karjevega bataljona in praz-
niku Občine Radovljica. 
Spominska slovesnost s kul-
turnim programom bo ob 11. 
uri pri Partizanskem domu 

na Vodiški planini na Jelovi-
ci. Kot so sporočili organiza-
torji, bodo na prireditvi dve-
ma članoma združenja za 
dolgoletno prizadevno delo v 
organizaciji Zveze borcev 
podeljeni plaketi Zveze bor-
cev za vrednote NOB Slove-
nije. Na proslavo bo organi-
ziran avtobusni prevoz; 
odhod posebnega avtobusa 
iz Radovljice bo ob 8.45.

Spominska slovesnost 
na Vodiški planini
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Z nami v slajše življenje
Slaščičarno Šmon smo leta 2015 preimenovali  

v Slaščičarno Zima. Z istimi močmi se že od leta 2008 naprej 
trudimo, da je vaš vsakdan še slajši. 

Vabljeni v Slaščičarno Zima na Bledu, kjer vam dnevno 
ponujamo velik izbor svežih slaščic: našo kremno  

rezino, blejsko grmado, gibanico, torte in ostale sladice  
po naročilu, trajno pecivo, domač sladoled, sadne kupe,  

tople in osvežilne napitke ...

Iz naše ponudbe izberite »pozabljene sladice«, kot so  
doboš torta, ohridska torta, šamrola, šamšnita, indijančki, 

išlerji, eklerji …, in se prepustite sladkemu razvajanju.  
 

 

Slaščičarna Zima, Grajska 3, 4260 Bled 
Za naročila in ostale informacije: 04 574 16 16

Poletni delovni čas – vsak dan (tudi nedelje in prazniki):  
od 7.30 do 22. ure

www.smon.si

»Slaščičarna nosi častitljivo letni
co 1890. Takrat je bila v rokah 
družine Ravnik. Med 2. svetovno 
vojno so si jo prilastili celo Nem
ci,» razlaga Anka Zima, ki je v 
slaščičarstvu že dobrih šestintri
deset let. Njena slaščičarska pot 
se je začela v blejskem Park 
Hotelu, Zima pa je družinska sla
ščičarna, v katero so vpeti še 
soprog Jože, sin Klemen in sna
ha Nataša. »Po vojni je bila slašči
čarna nacionalizirana, potem so 
jo dobili nazaj lastniki, leta 1966 
pa jo je prevzel mladi in podjetni 
koroški slaščičar Franci Šmon. Mi 
smo potem hišo – slaščičarsko 
delavnico in slaščičarno – kupili 
od njega leta 2008.« Sin Klemen 
jo dopolni, da ko se je Franci 
Šmon odločil, da proda, mu 
zanimivih ponudb ni manjkalo, 
a v prvi vrsti ni gledal toliko za 
koliko, bolj komu. Želel je, da 
posel ostane v družinskih rokah 
in za izkazano zaupanje mu je 
družina Zima danes hvaležna.
Anka Zima je s Šmonom dobro 
sodelovala: v najemu je namreč 
imela slaščičarsko delavnico že 
med leti 1995 in 1998. Za Ježka, 
slaščičarno v Lescah, pa bi lahko 
rekli, da je Ankin »slaščičarski 
otrok«. Od letošnjega aprila je v 
rokah najemnikov, družina 
Zima pa nadaljuje tradicijo prej 
uveljavljene slaščičarne Šmon, 
ki pa je pred dvema letoma 
dobila tudi novo ime: Bled je 
dobil Slaščičarno Zima.
Poleg predanega družinskega 
vodenja, kjer ima vsak član v 

slaščičarni svojo vlogo, je v 
tovrstnem poslu pomemben 
tudi zanesljiv in utečen kolek
tiv, ki deluje timsko. Tako mama 
kot sin se strinjata, da si njihov 
zasluži vse pohvale. »Pomem
bno je, da zaposleni dihajo z 
dejavnostjo, ki jo opravljajo.«
V Zimi dajo velik poudarek na 
kvaliteto in tradicijo. »Recimo 
recept za priljubljeno blejsko 
kremno rezino ali kremšnito je 
star že več kot petdeset let. 
Jajčne lupinice, ki jih vidimo v 
času Blejske noči oziroma spu
sta lučk na Blejskem jezeru, 
prihajajo iz naše slaščičarne – 
že vsa leta. Ponašamo se tudi z 
oznako za kvaliteto SQ.«
Pri njih še vedno najdete no

stalgične slaščice. »Zvesti smo 
ostali ’starim’, bolj pozabljenim 
slaščicam, ki jih drugje že tež
ko dobite. In četudi bi včasih 
želeli to spremeniti, se naši 
gostje ravno zaradi njih tako 
radi vračajo.« Seveda niso 
pozabili na moderne, presne, 
brezglutenske slaščice, ki jim 
predstavljajo prav poseben 
izziv. Pripravljajo tudi torte po 
željah strank, in to za vse pri
ložnosti.
»Ni vsaka slaščica slaba, da se 
razumemo, vendar obstaja 
razlika med industrijsko ali 
obrtniško slaščico,« razlaga 
Anka. »Pri nas se držimo nače
la, da se vsako varčevanje pri 
sestavinah pozna na okusu in 

strukturi. Uporabljamo le sve
že in naravne sestavine, kar 
menim, da je naša velika pre
dnost pred poplavo industrij
sko pripravljenih slaščic. Moti
vira nas zadovoljni kupec, ki se 
pri nas počuti dobro in se z 
veseljem vrača.«
Klemen nam razkaže slaščičar
no in letni vrt. Pred vhodom 
imajo celo nekaj parkirnih 
mest. »V osmih letih smo nare
dili veliko. Izboljšali smo letni 
vrt, osvežili ambient slaščičar
ne, obnovili sanitarije. Načrtov 
za naprej je še veliko, vendar v 
prvi vrsti nam največ pomeni 
ohranjanje kvalitete ponudbe 
in sama predanost zaposlenih 
poslanstvu, ki ga opravljamo.«

Najstarejša slaščičarna na Bledu
V neposredni bližini glavne avtobusne postaje, v smeri cerkve na Bledu, se ob cesti nahaja 
blejska slaščičarna z dolgoletno tradicijo: nekdanji Šmon, danes Slaščičarna Zima. Tradicija  
in kvaliteta Šmonovih sladic se z Zimo nadaljuje.

Družina Zima: Anka, Jože, Nataša, Klemen in najmlajša Eva / Foto: Tina Dokl

Peter Kolman

Urhov semenj, ki je lani pos-
tal del krajevnega koledarja 
in se odvija vsako prvo julij-
sko nedeljo, postaja tradicio-
nalen. Letos je bil še posebej 

slovesen, saj je po sv. maši 
škof. dr. Anton Jamnik bla-
goslovil obnovljeno zunan-
jost župnijske cerkve. Sreds-
tva za obnovo, ki je stala 
dobrih 35.000 evrov, so 
zbrali župljani z namenski-

mi darovi, nekaj je bilo v ta 
namen privarčevanega, sla-
bo tretjino pa bo župnija pri-
dobila z občinskega razpisa 
za obnovo nepremične 
sakralne kulturne dediščine. 
Tako so tudi v Begunjah pos-

krbeli za lepoto svetišča in 
tudi lepši videz kraja, ki pri-
vablja vse več obiskovalcev 
od blizu in daleč.
V kulturnem programu na 
prireditvenem prostoru v 
centru Begunj so sodelovali 
Pihalni orkester Lesce, otro-
ški župnijski pevski zbor 
Korbend in folklorna skupi-
na KPD Lesce. Ob 80-letnici 
smrti so odprli razstavo na 
prostem, posvečeno rojaku 
knezoškofu dr. Antonu 
Bonaventuri Jegliču, s katero 
so želeli predstaviti veličino 
in pomen begunjskega roja-
ka, ki ju je imel za takratni 
slovenski in evropski pros-
tor. Sledila je 6. Begunjska 
avantura, ko so na zanimiv, 
rekreativen in zabaven način 
z različnimi nalogami spoz-
navali kraj in okolico. Urho-
vo kosilo je bilo sestavljeno 

iz jedi, povezanih s sv. 
Urhom – ribo in piščancem. 
Niso pa manjkale tudi stojni-
ce z dobrotami in izdelki 
domače obrti. Popoldansko 
dogajanje je zaokrožilo pri-

jetno druženje z ansamblom 
Veseli Begunjčani. Organi-
zatorji so bili veseli, da so se 
krajani in obiskovalci odzva-
li v velikem številu in prire-
ditev lepo sprejeli.

V Begunjah praznovali 
Urhov semenj
Prireditev, ki postaja tradicionalna, so v kraju lepo sprejeli. Letos je bilo ob blagoslovu obnovljene 
zunanjosti župnijske cerkve še posebej slovesno.

Obnovljeno cerkev sv. Urha je blagoslovil škof. dr. Anton Jamnik. 

Na letošnji Begunjski avanturi se je zabavalo in spoznavalo 
Begunje in okolico kar 25 ekip s člani vseh generacij. 

Razstava na prostem je bila posvečena življenju in delu 
rojaka knezoškofa dr. A. B. Jegliča. 


